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PB    

Stellingen behorende bij het proefschrift

Mortality forecasting in the context 
of non-linear past mortality trends: 
an evaluation

Lenny Stoeldraijer

1) De sterfteprognose in de context van niet-lineaire sterfteontwikkelingen houdt meer 
in dan directe (lineaire) extrapolatie van waargenomen sterfteontwikkelingen (dit 
proefschrift).

2) Specifieke in de methodes benoemde keuzes spelen een essentiële rol in de 
sterfteprognose (belangrijker dan de keuze voor de methode zelf), en een 
belangrijkere rol dan tot dusver aangenomen (dit proefschrift).

3) 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 landspecifieke sterfteontwikkelingen in het verleden en de fit van het 
model (dit proefschrift).

4) Prognosemethoden dienen niet alleen te worden beoordeeld op nauwkeurigheid, 
maar ook op meer kwalitatieve criteria zoals robuustheid, subjectiviteit en plausibele 
resultaten (dit proefschrift).

5) Flexibiliteit bij zowel het maken van de sterfteprognose als het interpreteren van 
diens uitkomsten, is geboden, omdat zowel de sterfteontwikkelingen zelf, als de 
achterliggende factoren, onze kennis hierover en de sterfteprognosemethodologie, 
voortdurend in beweging zijn (dit proefschrift).

6) Rookgerelateerde sterfte voor vrouwen in Nederland zal eerst toenemen en dan 
afnemen waardoor een niet-lineariteit in de toekomstige levensverwachting ontstaat 
(dit proefschrift). 

7) Het afzonderlijk voorspellen van rookgerelateerde en niet-rookgerelateerde sterfte in 
Nederland resulteert over het algemeen in een hogere levensverwachting dan een 
prognose gebaseerd op de totale sterfte (dit proefschrift).

8) Een nadere samenwerking tussen de academische en professionele wereld, maar ook 
tussen verschillende disciplines (zoals demografische en actuariële wetenschappen), is 
belangrijk om het onderzoek naar en de praktijk van de sterfteprognose nog verder te 
ontwikkelen (eigen reflectie).

9) Het maken van een sterfteprognose is een nooit eindigende uitdaging (eigen 
reflectie).


