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Het doel van dit proefschrift is om de voorspelling van de toekomstige sterfte te 

evalueren in de context van niet-lineaire sterfteontwikkelingen in het verleden. 

Een goede en nauwkeurige voorspelling van de toekomstige levensverwachting en 

sterfte wordt steeds belangrijker door de algehele toename van de 

levensverwachting en de maatschappelijke consequenties hiervan (vergrijzing, 

gezondheidzorg, woningbouw, sociale zekerheid, pensioenen).

De meeste huidige methoden voor het voorspellen van de toekomstige sterfte zijn 

gebaseerd op directe (lineaire) extrapolatie, het doortrekken van bestaande 

sterfteontwikkelingen. Deze methoden worden zo min mogelijk beïnvloed door 

persoonlijke meningen. Wanneer de sterfteontwikkelingen niet-lineair zijn, zoals 

in Nederland, zijn deze meer objectieve methoden minder geschikt. De 

sterfteprognose bij niet-lineaire sterfteontwikkelingen kan worden verbeterd door 

rekening te houden met het verstorende effect van roken op de 

sterfteontwikkelingen en gebruik te maken van sterfteontwikkelingen in andere 

landen. Hiermee wordt echter meer subjectieve informatie meegenomen in de 

sterfteprognose. De keuze voor objectieve of subjectieve prognosemethoden is 

daarom een belangrijk onderwerp van debat. Moeten alleen objectieve methoden 

worden toegepast, hoewel ze minder geschikt zijn bij niet-lineaire 

sterfteontwikkelingen? Of heeft het toevoegen van aanvullende informatie de 

voorkeur, ondanks de extra subjectiviteit? Deze vragen vereisten een evaluatie van 

de sterfteprognose in de context van niet-lineaire sterfteontwikkelingen in het 

verleden.

In de meeste eerdere evaluaties van sterfteprognosemethoden werd de 

nauwkeurigheid van prognoses vergeleken, een puur kwantitatieve benadering. 

Bovendien waren deze meestal gericht op puur objectieve methoden die minder 

relevant zijn voor niet-lineaire sterfteontwikkelingen. Hierbij ontbrak een evaluatie 

van de sensitiviteit van de toekomstige sterfte als gevolg van specifieke in de 

methodes benoemde keuzes (expliciete veronderstellingen), bijvoorbeeld voor de 

lengte van de schattingsperiode3) en de jump-off rates4). 

3)  De historische periode die gebruikt wordt om het model op te schatten.

4)  De sterftekansen die gebruikt worden als startwaarden van de sterfteprognose.
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In dit proefschrift worden verschillende prognosemodellen en –methodes 

geëvalueerd, zowel vanuit een kwantitatief als kwalitatief perspectief. Ook is 

beoordeeld hoe sensitief de toekomstige sterfte is voor het gebruik van 

verschillende expliciete veronderstellingen. Daarnaast zijn verschillende elementen 

van een sterfteprognose geëvalueerd, die rekening houdt met niet-lineaire 

sterfteontwikkelingen in het verleden, bijvoorbeeld door aan roken gerelateerde 

sterfte te voorspellen en een model te gebruiken waarbij sterfteontwikkelingen 

van verschillende landen worden meegenomen.

Dit proefschrift omvat een zorgvuldige studie van sterfteontwikkelingen in het 

verleden. Het onderzoek is vooral op Nederland gericht. Maar om een bredere 

empirische basis te genereren, zijn ook de sterfteontwikkelingen in andere 

Noordwest Europese landen bestudeerd. Hierbij ligt de nadruk op hoe 

verschillende sterfteontwikkelingen (met name lineair versus niet-lineair) de 

prestaties van verschillende sterfteprognosemodellen beïnvloeden, zowel 

kwantitatief als kwalitatief. 

Dit proefschrift draagt niet alleen bij aan het debat over de mate van subjectiviteit 

in een sterfteprognose, maar wordt ook gebruikt om de sterfteprognose van het 

Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) te evalueren, valideren en – uiteindelijk – 

te verbeteren.

In deze studie worden de volgende onderzoeksvragen beantwoord:

1) Wat is, in de context van niet-lineaire sterfteontwikkelingen, de impact van de 

keuze van het sterfteprognosemodel versus expliciete veronderstellingen op de 

sterfteprognose?

2) Hoe kan de toekomstige aan roken gerelateerde sterfte op een formele manier 

worden geschat?

3) Welk model kan het beste worden gebruikt om de sterfte op een coherente 

manier te voorspellen, d.w.z. door rekening te houden met de 

sterfteontwikkelingen in andere landen?

4) Hoe kan de sterfteprognose het beste aansluiten op recent waargenomen data? 

Na een eerste inleidend hoofdstuk behandelen de empirische hoofdstukken 2 tot 

en met 5 onderwerpen die helpen bij het beantwoorden van de hierboven 

genoemde onderzoeksvragen. Hoofdstuk 6 sluit het proefschrift af met een 

samenvatting en algemene discussie van de bevindingen.

In hoofdstuk 2 worden verschillende Europese sterfteprognosemethoden en hun 

veronderstellingen besproken, alsook de impact hiervan op prognoses van de 

toekomstige levensverwachting in Nederland. In het bijzonder zijn hierbij (i) de 
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huidige methoden die werden gebruikt voor de officiële sterfteprognoses in 

Europa onderzocht, (ii) de uitkomsten en veronderstellingen van verschillende 

prognosemethoden voor Nederland vergeleken en (iii) de uitkomsten voor 

Nederland van verschillende soorten methodes met dezelfde expliciete 

veronderstellingen - waaronder dezelfde historische periode - vergeleken. Uit de 

evaluatie van de huidige methoden blijkt dat statistische bureaus in Europa 

meestal eenvoudige lineaire extrapolatiemodellen gebruiken. Landen met minder 

lineaire sterfteontwikkelingen hanteren echter andere benaderingen of 

veronderstellingen. Binnen Nederland worden verklarende modellen, de 

afzonderlijke projectie van rook- en niet-rook-gerelateerde sterfte, en de projectie 

van het leeftijdsprofiel van de sterfte gebruikt. Voor Nederland verschilt de 

levensverwachting bij geboorte in 2050 gegeven deze methoden – met ook 

duidelijke verschillen in de gebruikte expliciete veronderstellingen – met ongeveer 

zes jaar. Door gebruik te maken van dezelfde expliciete veronderstellingen 

(historische periode 1970-2009 en de laatst waargenomen sterftekansen als 

jump-off rates) zijn de verschillen tussen de methoden slechts 1,8 jaar voor 

vrouwen en 1,8 jaar voor mannen. Voor de levensverwachting op 65-jarige leeftijd 

is het verschil respectievelijk 1,4 en 1,9 jaar. De resultaten laten zien dat de keuze 

voor de expliciete veronderstellingen belangrijker is dan de keuze van de 

prognosemethode.

In hoofdstuk 3 wordt een voorstel gedaan voor een projectie tot 2050 van de 

toekomstige aan roken gerelateerde sterfte voor Engeland en Wales, Denemarken 

en Nederland. Het beschrijvende model voor de rookepidemie is hiervoor 

bijgewerkt en uitgebreid. Om de toekomstige aan roken gerelateerde sterfte te 

schatten behandelt het hoofdstuk een methode in twee stappen: (i) de 

longkankersterfte wordt geprojecteerd met behulp van de leeftijd-periode-cohort-

methodologie (periode 1950-2009). Hierbij wordt gebruikgemaakt van de 

waargenomen convergentie van rookprevalenties en overeenkomsten in 

longkankersterfte in het verleden tussen mannen en vrouwen; (ii) andere aan 

roken gerelateerde doodsoorzaken worden toegevoegd aan de geprojecteerde 

longkankersterfte door een versimpelde versie van de indirecte Peto-Lopez 

methode toe te passen. Het aandeel van sterfte dat is toe te schrijven aan roken 

(de rook-gerelateerde attributieve fractie (RAF)) was  voor mannen in 2009 gelijk 

aan 19% (44 872 overledenen) in Engeland en Wales, 22% (5 861 overledenen) in 

Denemarken en 25% (16 385 overledenen) in Nederland. In onze projecties namen 

deze fracties af tot, respectievelijk, 6, 12 en 14% in 2050. De RAF voor vrouwen 

bereikte in Engeland en Wales in 2008 een piek van 14% (38 883 overledenen) en 

zal naar verwachting in 2028 een piek bereiken in Denemarken (22%) en in 2033 

in Nederland (23%). Tegen 2050 is een daling naar respectievelijk 9, 17 en 19% 

voorzien. Verschillende indirecte schattingsmethodes van de RAF in 2050 leveren 
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een bereik op van 1–8% (Engeland en Wales), 8–13% (Denemarken) en 11–16% 

(Nederland) voor mannen, en 7–16%, 12–26% en 13–31% voor vrouwen. 

In hoofdstuk 4 worden verschillende coherente prognosemethoden geëvalueerd in 

termen van nauwkeurigheid (fit op historische data), robuustheid (stabiliteit over 

verschillende schattingsperiodes), subjectiviteit (gevoeligheid voor de keuze van 

de groep van landen) en plausibele resultaten (goede aansluiting met de 

ontwikkelingen in de schattingsperiode). De onderzochte coherente 

prognosemethoden zijn een co-geïntegreerde Lee-Carter-methode (CLC), de 

Li-Lee-methode (LL) en de Coherent-Functional-Data-methode (CFD). De methoden 

zijn toegepast op gegevens uit Frankrijk, Italië, Nederland, Noorwegen, Spanje, 

Zweden en Zwitserland, met prognoses tot 2050. De resultaten zijn ook vergeleken 

met de individuele Lee-Carter-methode (LC). Van de drie geëvalueerde coherente 

prognosemethoden blijkt de CFD-methode het best te presteren op 

nauwkeurigheid. De verschillen verdwijnen echter als er wordt gecontroleerd voor 

het aantal parameters. Zowel de CLC- als LL-methode blijken robuust. De CLC-

methode (voor vrouwen) en de LL-methode (voor mannen) zijn het minst gevoelig 

voor de keuze van de groep landen. De LL-methode levert de meest plausibele 

resultaten op, met een convergentie van de toekomstige levensverwachting die 

vergelijkbaar is met de schattingsperiode en een regelmatig patroon van 

leeftijdsspecifieke verbeteringen. Dit kan betekenen dat de LL-methode, die het 

best presteert op robuustheid, subjectiviteit en plausibiliteit, gebruikt kan worden 

in plaats van de CFD-methode, waarvan de nauwkeurigheid beter is.

In hoofdstuk 5 worden zes verschillende opties voor de jump-off rates geëvalueerd 

en de effecten ervan op de robuustheid en nauwkeurigheid van de sterfteprognose 

onderzocht. We hebben de volgende jump-off rates onderzocht: de 

modelwaarden, de waarden in het laatste waargenomen jaar en een gemiddelde 

over de laatste paar waargenomen jaren. Op basis van gegevens uit acht Europese 

landen (België, Finland, Frankrijk, Nederland, Noorwegen, Spanje, Zweden en 

Verenigd Koninkrijk, periode 1960-2014) is de toekomstige levensverwachting op 

65-jarige leeftijd (e65) berekend voor verschillende schattingsperioden en jump-

off rates met behulp van het Lee-Carter-model. De e65 is onderzocht op 

nauwkeurigheid (gemiddelde absolute fout ten opzichte van de waarnemingen) 

en robuustheid (standaardafwijking van de verandering in de toekomstige e65). De 

analyse toont aan dat de keuze voor de jump-off rates duidelijk de 

nauwkeurigheid en de robuustheid van de sterfteprognose beïnvloedt, op 

verschillende manieren. Voor de meeste landen geldt dat de laatste geobserveerde 

waarden als jump-off rates tot de meest nauwkeurige methode leidt. Dat is 

gerelateerd aan de fout dat het model in de afgelopen jaren maakt. Het blijkt de 

meest robuuste methode om een gemiddelde van geobserveerde jaren als jump-
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off rates te gebruiken. Hoe meer jaren gemiddeld worden, hoe beter de 

robuustheid. Aan de andere kant neemt de nauwkeurigheid af als meer jaren 

worden gemiddeld. De beste strategie voor het aansluiten van de sterfteprognose 

op de meest recent waargenomen gegevens is afhankelijk van het doel van de 

prognose, de waargenomen land specifieke sterfteontwikkelingen in het verleden 

en de fit van het model, zo impliceren de resultaten.

De resultaten van de empirische hoofdstukken van dit proefschrift laten ziet dat in 

prognoses voor niet-lineaire sterfteontwikkelingen, zoals die van Nederland, 

verschillende benaderingen en veronderstellingen worden gebruikt en zich daarin 

onderscheiden van eenvoudige lineaire extrapolatiemethoden bij de meeste 

nationale bureaus voor de statistiek. De keuze voor de expliciete 

veronderstellingen blijkt belangrijker dan de keuze van de methode voor de 

sterfteprognose. Omdat bekend is dat het opnemen van aanvullende informatie 

over de rookepidemie of de sterfteontwikkelingen uit andere landen – op zijn 

minst – het effect van de lengte van de historische periode vermindert, zal dit 

waarschijnlijk resulteren in een robuustere prognose. Het afzonderlijk voorspellen 

van de rook-gerelateerde sterfte is een manier om aanvullende informatie over de 

rookepidemie op te nemen. De in dit proefschrift ontwikkelde leeftijd-periode-

cohort-extrapolatiemethode – gebaseerd op aannames afgeleid van het 

rookepidemie-model en een zorgvuldige studie van historische ontwikkelingen 

– blijken geschikt voor dit doel. De Li-Lee-methode blijkt de voorkeursmethode om 

de sterfteontwikkelingen uit andere landen mee te nemen door middel van 

coherente prognosemethoden. Deze methode presteerde namelijk beter dan de 

co-geïntegreerde Lee-Carter-methode en de Coherent Functional Data-methode in 

termen van robuustheid, subjectiviteit en plausibiliteit. Een andere belangrijke 

expliciete veronderstelling is de keuze van de jump-off rates. Deze keuze blijkt 

duidelijk de nauwkeurigheid en de robuustheid van de sterfteprognose te 

beïnvloeden, zij het op verschillende manieren. De beste strategie bij het kiezen 

van de jump-off rates hangt af van het doel van de prognose, de waargenomen 

nationale sterfteontwikkelingen in het verleden en de model fit.

Al met al houdt de prognose van sterfte in de context van niet-lineaire 

sterfteontwikkelingen meer in dan directe (lineaire) extrapolatie van 

waargenomen sterfteontwikkelingen. Hoewel het opnemen van aanvullende 

informatie (zoals de rookepidemie en/of de sterfteontwikkelingen in andere 

landen) automatisch resulteert in een meer subjectieve methode, resulteert dit ook 

in een methode die minder afhankelijk is van een belangrijke expliciete 

veronderstelling: de historische periode. Dit is belangrijk, omdat expliciete 

veronderstellingen een essentiële rol blijken te spelen in de prognose van de 

sterfte. De aanvullende informatie die bij de sterfteprognose wordt gebruikt, moet 
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wel gebaseerd zijn op zorgvuldig onderzoek van historische sterfteontwikkelingen 

en accuraat voorspeld kunnen worden. Een zorgvuldige afweging van de voor- en 

nadelen van de aanvullende informatie is dan ook essentieel.

Dit proefschrift heeft ook implicaties voor de sterfteprognose in het algemeen. 

Allereerst dient het enorme belang van de expliciete veronderstellingen 

(waaronder ook de keuze van de landengroep bij een coherente sterfteprognose) 

onderstreept te worden. Aan expliciete veronderstellingen dient een belangrijkere 

rol toegekend te worden dan nu gebruikelijk is. Idealiter moeten deze ook 

meegenomen worden bij de bepaling van de onzekerheid van de sterfteprognose. 

Daarnaast dienen nieuwe prognosemethoden niet alleen te worden beoordeeld 

op nauwkeurigheid, maar ook op meer kwalitatieve criteria zoals robuustheid, 

subjectiviteit en plausibele resultaten. Hierbij dient opgemerkt te worden dat het 

doel van de prognose bepalend is voor de keuze van de beste methode. Een 

prognose voor de lange termijn vergt bijvoorbeeld een andere benadering dan een 

prognose voor de korte termijn. Het is dan ook goed dit altijd te expliciteren. 

Daarnaast is het belangrijk om flexibiliteit te hanteren bij de sterfteprognose. 

Zowel de sterfteontwikkelingen zelf, als de achterliggende factoren, onze kennis 

hierover en de methodologie om sterfteprognoses te maken, zijn voortdurend in 

beweging. Dit is belangrijk om mee te nemen in toekomstige sterfteprognoses.

In dit proefschrift zijn verschillende componenten van de CBS-sterfteprognose 

nauwgezet geëvalueerd, gevalideerd en – indien nodig – verbeterd. Op basis van 

het proefschrift, blijken de onderstaande componenten van de CBS prognose 

gevalideerd: (i) de projectie van de aan roken gerelateerde sterfte aan de hand 

van de leeftijd-periode-cohort-extrapolatiemethode toegepast op 

longkankersterfte; (ii) het gebruik van de Li-Lee-methode ten opzichte van andere 

coherente sterfteprognosemethoden. Deze validatie geldt overigens niet 

uitsluitend voor de CBS-prognose, maar ook meer in het algemeen. Zo kan de 

extrapolatiemethode voor aan roken gerelateerde sterfte ook makkelijk toegepast 

worden op andere landen die in het finale stadium van de rookepidemie zitten. Op 

basis van de resultaten uit dit proefschrift zijn de jump-off rates in de CBS-

prognoses vanaf 2014 aangepast om de robuustheid en nauwkeurigheid van de 

prognose te verbeteren. Meer algemeen toont het onderzoek in dit proefschrift aan 

hoe belangrijk het voor de CBS-prognose is om wetenschappelijke ontwikkelingen 

en recente sterfteontwikkelingen nauw in de gaten te houden, niet alleen in 

Nederland, maar ook in andere West-Europese landen.

Het tegelijkertijd meenemen van het effect van de rookepidemie en de 

sterfteontwikkelingen in andere landen heeft in de CBS-sterfteprognose geleid tot 

een hogere toekomstige levensverwachting en – vooral voor vrouwen – meer 
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niet-lineariteit in de toekomstige sterfte. Het eerste wordt verklaard door de 

negatieve invloed van de rookepidemie op de historische toename van de 

levensverwachting en doordat de afname in niet-rook-gerelateerde sterfte in 

andere landen hoger is dan in Nederland. Het laatste komt vooral doordat rook-

gerelateerde sterfte bij vrouwen naar verwachting eerst nog zal toenemen, 

alvorens het zal afnemen. Daarnaast is de methode robuuster geworden en zijn er 

daardoor minder veranderingen tussen de prognoses die jaarlijks worden 

gepubliceerd.

Op basis van bovenstaande bevindingen doen we de volgende aanbevelingen voor 

de verschillende gebruikers van sterfteprognoses, waaronder de overheid, 

planbureaus en actuariële instanties. Allereerst moeten gebruikers zich realiseren 

dat de verhoging van de levensverwachting van de nieuwe CBS-sterfteprognose 

verschillende aspecten beïnvloedt. Producten gekoppeld aan de sterfteprognose 

vereisten bijvoorbeeld een hogere reserve en pensioenen moeten langer worden 

uitbetaald wanneer verwacht wordt dat mensen langer leven. De nieuwe 

uitkomsten van de CBS-sterfteprognose werken ook door in de nationale 

bevolkingsprognose van het CBS. De mate van veroudering wordt bijvoorbeeld 

hoger geprognosticeerd dan eerst werd verwacht. Het is daarnaast goed voor 

gebruikers om zich te realiseren dat de uitkomsten van de sterfteprognose (en de 

bevolkingsprognose; zoals de levensverwachting bij geboorte) betrekking hebben 

op de gemiddelde bevolking en niet van toepassing zijn op alle segmenten van de 

bevolking. Zo leven bijvoorbeeld personen met minder onderwijsjaren gemiddeld 

korter. Het wordt daarom aanbevolen om aandacht  te hebben voor deze 

diversiteit binnen de bevolking. Bij het plannen voor de toekomst is het belangrijk 

om te beseffen dat zowel de uitkomst als de methode van de sterfteprognose kan 

veranderen. Flexibiliteit is dan ook geboden.

De data-gedreven benadering van dit proefschrift, alsook de omvangrijke 

evaluatie, hebben geleid tot belangrijke nieuwe inzichten wat betreft de 

sterfteprognose. Voor toekomstig onderzoek op het gebied van sterfteprognoses 

bij niet-lineaire sterfteontwikkelingen is het belangrijk om andere landen met 

niet-lineaire sterfteontwikkelingen mee te nemen in de evaluatie, zoals landen in 

Oost-Europa. Ook is aandacht gewenst voor andere oorzaken van niet-lineariteit 

naast de rookepidemie, die nu of mogelijk in de toekomst van invloed kunnen zijn. 

Voorbeelden hiervan zijn overmatige alcoholconsumptie (Oost-Europa) of obesitas. 

Daarnaast is het belangrijk om een breder scala aan uitkomstenmaten 

(bijvoorbeeld de variatie in de leeftijd bij overlijden) te onderzoeken om de 

sterfteprognoses vollediger te evalueren en wellicht te verbeteren. Bovendien zou 

het een belangrijke stap vooruit zijn in onderzoek naar sterfteprognoses als er 
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meer aandacht komt voor de heterogeniteit binnen populaties. Hoewel er 

vooruitgang is geboekt in de voorspelling van de sterfte, worden sterfteprognoses 

vaak nog puur uitgesplitst naar geslacht, leeftijd en regio. Als laatste is een nadere 

samenwerking tussen de academische en praktische wereld, maar ook tussen 

verschillende disciplines (zoals demografische en actuariële wetenschappen), 

belangrijk om het onderzoek naar en de praktijk van de sterfteprognose nog verder 

te ontwikkelen.
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