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term. Hebben we hierin nu ook vooruitgang geboekt?
Zijn er groepen in de Nederlandse samenleving die

Figuur 1a De gezonde levensverwachting van Nederlandse
mannen van 50 jaar schommelt rond de 19 jaar
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Zodra de data over heel 2020 beschikbaar zijn zal de Commissie nieuwe
analyses maken en aan de hand daarvan besluiten of er reden genoeg
is om een tussentijdse bijstelling van de prognose te maken. ■
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Bron: Eurostat, bijgewerkt tot 15-05-2020

Figuur 1a De gezonde levensverwachting van Nederlandse
vrouwen van 50 jaar schommelt rond de 18 jaar
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In de figuren 1a en 1b wordt de levensverwachting van Nederlandse
mannen en vrouwen op 50-jarige leeftijd gepresenteerd, uitgesplitst
naar gezonde en ongezonde levensjaren. De onderliggende cijfers zijn
ontleend aan Eurostat (2020), waar de relevante gegevens beschikbaar
zijn voor de jaren 2008 t/m 2018 voor 28 EU-landen. Eurostat gebruikt
als maat voor gezondheid de Global Activity Limitations Indicator(GALI),
die sinds 2008 op vergelijkbare wijze in alle EU-landen1 wordt
uitgevraagd. De standaardformulering luidt: ‘In welke mate hebt u de
afgelopen zes maanden door gezondheidsproblemen beperkingen
ervaren in activiteiten die mensen gewoonlijk doen?’ met antwoordmogelijkheden: ‘ernstig beperkt’, ‘beperkt maar niet ernstig’, en ‘niet
beperkt’. In de figuren staat ‘gezond’ voor ‘niet beperkt’, en
‘ongezond’ voor ‘beperkt’ (al dan niet ernstig).
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Het mag duidelijk zijn dat door de pandemie alle sterfteprognoses extra
grote onzekerheidsmarges zullen kennen. We denken wel dat we in
Nederland voordeel zullen ondervinden van de fundamentele
uitgangspunten die onze aanpak onderscheiden van wat actuarissen in
andere landen doen. Daarbij denken we dan bijvoorbeeld aan het zo
goed mogelijk onderscheid maken tussen meetruis aan de ene kant en
onderliggende lange termijn ontwikkelingen aan de andere kant en
aan het meenemen van geobserveerde effecten in de landen om ons
heen.
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WAT GAAT DE COVID-19-PANDEMIE BETEKENEN VOOR
ONZE AANPAK?
De AG2020 prognose gebruikt data tot en met het einde van 2019. Data
over (heel) 2020 waren nog niet beschikbaar en de onzekerheid over
wat er in de laatste maanden nog met de sterfte kan gebeuren was
heel groot. Wel heeft de Commissie met een gevoeligheidsanalyse laten
zien wat de mogelijke gevolgen kunnen zijn als de al geobserveerde
datapunten doorgetrokken worden naar de rest van 2020.

GEZONDE EN ONGEZONDE LEVENSVERWACHTING
Om gezond oud te worden is een eerste voorwaarde dat je oud wordt.
In hoeverre daarin vooruitgang is geboekt, gaan we veelal na aan de
hand van de levensverwachting. We weten dat de levensverwachting
de afgelopen decennia sterk is gestegen, met name door de afname
van de sterfte op hogere leeftijden (de Beer 2016). In hoeverre we nu
ook gezonder oud worden, gaan we na door te onderzoeken of de
toename in de levensverwachting gepaard is gegaan met een groter
aantal jaren in goede gezondheid.
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Het model uit AG2014 is later ook ingevoerd bij het Instituut van
Actuarissen in België (IA|BE). Leden van de CSO en de Belgische zustercommissie presenteren de methodiek af en toe in andere landen in een
poging om ze te verleiden het ook te gaan gebruiken. Door de laatste
modelwijziging is overigens een sterkere vorm van consistentie
gegarandeerd die maakt dat alle inschattingen voor de Europese trend
nu gelijk zullen zijn, ondanks het feit dat alle landen verschillende
correlaties kunnen schatten tussen de sterfte op Europees en op lokaal
niveau.
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We zien gelukkig dat de meeste partijen pas na de publicatiedatum met
eigen analyses komen en er daarmee voor zorgen dat de beroepsgroep
optimaal profijt kan trekken van een uniek communicatiemoment.
Omdat alle leden van de Commissie en Werkgroep geheimhoudingsverklaringen moeten tekenen, is het voor ons immers niet mogelijk om
inhoudelijk te reageren als actuariële bureaus of mensen op
individuele basis vroegtijdig communiceren. Daarnaast zien we dat
eerder gepubliceerde informatie ervoor zorgt dat de aandacht vanuit de
media voor het eigen publicatiemoment minder wordt en dat
verschillen in uitkomsten kort na elkaar publiceren de eenduidige
beeldvorming vanuit ‘de actuarissen’ niet versterkt.

‘Gezond ouder worden’ is al decennia een gevleugelde
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WAAROM IS HET BELANGRIJK DAT WIJ NAMENS DE HELE
BEROEPSGROEP EEN MODEL PRESENTEREN?
Dat een Commissie een prognose namens de hele beroepsgroep maakt
is niet omdat er maar een enkele methodiek voor zo’n prognose
mogelijk zou zijn. Wel denken wij dat het waardevol is om tot een
eenduidig en breed gedragen standpunt te komen, juist omdat er veel
beslissingen genomen moeten worden in het modelleringsproces en de
impact van modelwijzigingen in termen van geldbedragen groot kan
zijn. Dit betekent dat er uitgebreide discussies plaatsvinden binnen de
Commissie en Werkgroep waarin de meningen van belangrijke stakeholders vertegenwoordigd zijn. Daarbij proberen immers experts die
werkzaam zijn bij pensioenfondsen, verzekeringsmaatschappijen,
actuariële bureaus en universiteiten met elkaar tot zo goed mogelijke
keuzes te komen. Dit gebeurt onder strikte geheimhouding, maar bij
publicatie wordt wel een volledig transparant en reproduceerbaar
model opgeleverd, zodat een uitgebreide openbare discussie over
modelkeuzes alsnog plaats kan vinden.

Ongelijke kansen om
gezond ouder te worden
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Vinden we de impact groot of juist niet? Dat is natuurlijk subjectief. Wie
kijkt naar de verschillen tussen de opeenvolgende prognosetafels ziet
dat deze dicht bij elkaar liggen en dat de afgelopen jaren een
consistent en stabiel beeld is neergezet. Wel beseffen we dat we een
voorspelling doen voor vele tientallen jaren. Daar zit natuurlijk de
nodige onzekerheid in, maar we publiceren een compleet model
waarmee ook de onzekerheid kan worden gemodelleerd.
Pensioenfondsen en verzekeraars kunnen daar dus rekening mee
houden bij de voorspellingen. Als je dan eens per twee jaar een
bijstelling hebt van enkele procenten dan is dat, gegeven de
onzekerheid, een beperkte impact. Maar als het effect berekend wordt
voor de hoogte van technische voorzieningen, dan gaat het natuurlijk
al snel over vele miljarden. Grote gevolgen in termen van geldbedragen
zijn dus onvermijdelijk als het om premies en voorzieningen gaat, zelfs
bij relatief kleine bijstellingen van de prognose.

HOE VERHOUDT ONZE AANPAK ZICH TOT WAT ER
INTERNATIONAAL GEBEURT?
De Amerikaanse en Britse zusterorganisaties van het Actuarieel
Genootschap brengen ook sterftetafels uit. Zowel de Society of Actuaries
in de Verenigde Staten als het Institute and Faculty of Actuaries in het
Verenigd Koninkrijk definiëren smoothers voor historisch geobserveerde
sterftefrequenties en gaan voor toekomstige sterfte uit van a priori
gespecificeerde verbeteringen in sterfte op de lange termijn. Bij de
Britten mag iedere actuaris die zelf inschatten. In hun eigen woorden:
‘As the Continuous Mortality Investigation does not make an
assumption for long-term mortality improvements, users need to make
their own assessment of the long term’. De Amerikaanse collega’s gaan
momenteel uit van verbeteringen die binnen 20 jaar convergeren naar
1% per jaar voor leeftijden tot 85 jaar, dan lineair afnemen tot 0,85%
op leeftijd 95 en vervolgens lineair afnemen naar 0% op leeftijd 115.
De ronde getallen en de omschrijving van deze aannamen als een
‘committee-selected assumption set’ tonen dat ook hier geen
statistische analyse gebruikt is om tot prognosewaarden te komen. Het
is bij de aanpak in deze landen dan ook niet mogelijk om sterftescenario’s te genereren in plaats van sterftetafels, terwijl de CSO het
meenemen van mortality en longevity risk in Economische Scenario
Generators als een voordeel van de Nederlandse aanpak ziet. Die
aanpak onderscheidt zich ook van die in andere landen, omdat de CSO
sinds 2014 recente inzichten uit de wetenschappelijke literatuur
probeert mee te nemen in de prognoses.
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HOE KIJKEN WE AAN TEGEN DE IMPACT DIE
WIJZIGINGEN IN DE PROGNOSETAFEL HEBBEN?
We begrijpen dat een verandering in levensverwachting aandacht krijgt
van verzekeraars en pensioenfondsen. Door de overgang naar een
prognosetafel in de jaren nul van deze eeuw waarbij de verplichtingen
van fondsen en verzekeraars flink toenamen en door de huidige stand
van de dekkingsgraden realiseren we ons dat goede communicatie over
wijzigingen en impact belangrijk is. Vandaar dat we daar in de
publicaties veel aandacht aan besteden. Maar de impact op de
technische voorziening is niet van invloed op de modelkeuzes die we
maken als commissie. We willen een goed en betrouwbaar model:
impactbepalingen gedurende het ontwikkelproces van een nieuw
model dienen dan vooral om de effecten van eventuele wijzigingen
goed te kunnen begrijpen.

DOOR DORLY DEEG, SASCHA DE BREIJ
EN ASTRID DE WIND

Bron: Eurostat, bijgewerkt tot 15-05-2020
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De levensverwachting van mannen vanaf 50 jaar (figuur 1a) is tussen
2008 en 2018 gestegen van 30,1 naar 31,8 jaar. Voor vrouwen (figuur
1b) is de stijging minder dan half zo groot: van 33,8 naar 34,5 jaar. De
toename in levensverwachting is dus niet meer zo groot als we gewend
waren van het eerste decennium van deze eeuw. In beide figuren zien
we dat het verwachte aantal gezonde jaren geen duidelijke stijging of
daling vertoont, maar schommelt: bij mannen rond de 19 jaar en bij
vrouwen rond de 18 jaar. Als percentage van de totale levensverwachting is het aantal gezonde jaren gedaald van 63,8% tot 59,4%
bij mannen en van 54,4% tot 51,3% bij vrouwen. De toename in de
levensverwachting vanaf 50 jaar is dus niet gepaard gegaan met een
toename in gezonde jaren. Met andere woorden, we worden nog
steeds wel ouder, maar niet gezonder oud.
VERSCHILLEN IN GEZONDE LEVENSVERWACHTING
De levensverwachting is slechts een gemiddelde en er is vaak
aangetoond dat er verschillen in sterfte bestaan tussen mensen met
lagere en hogere opleiding (Huisman et al 2013). De gezonde
levensverwachting blijkt nog sterker te verschillen naar opleidingsniveau dan de totale levensverwachting, ook op hogere leeftijden.
Recente cijfers van het CBS, berekend over de jaren 2015-2018, laten
zien dat de levensverwachting vanaf 50 jaar voor hoog opgeleide
mannen en vrouwen 34,4 respectievelijk 36,7 jaar was, en voor laag
opgeleide mannen en vrouwen vanaf 50 jaar 29,8 en 33,7 jaar (figuur
2). Dit zijn aanzienlijke opleidingsverschillen: voor mannen en vrouwen
4,6 respectievelijk 3,0 jaar. De verschillen naar opleiding in levensverwachting in goede gezondheid, gemeten met de GALI, waren nog
groter: 7,0 respectievelijk 4,8 voor mannen en vrouwen. Lager
opgeleide mannen en vrouwen zijn dus dubbel in het nadeel: zij
kunnen minder levensjaren verwachten dan hoger opgeleiden en
bovendien zullen zij door gezondheidsproblemen een groter deel van
die jaren beperkt zijn in hun activiteiten.

ACHTERGRONDEN VAN GEZONDHEIDSVERSCHILLEN NAAR
OPLEIDING: DE ROL VAN WERKBELASTING
Er zijn veel factoren die bijdragen aan de verschillen in gezondheid en
sterfte naar opleiding. De kiem voor die verschillen kan al vroeg in het
leven worden gelegd, want kinderen van laagopgeleide ouders groeien
vaker op in ongunstige omstandigheden dan kinderen van hoogopgeleide ouders. Zulke ongunstige omstandigheden, zoals slechte
voeding en huisvesting, hebben invloed op de gezondheid. Kinderen
van laag opgeleide ouders hebben ook een grotere kans om zelf laag
opgeleid te blijven, en dat verkleint weer de kans op een volwassen
leven in welvaart. Lager opgeleiden komen veelal terecht in banen met
een fysiek zwaardere werkbelasting dan hoger opgeleiden. Uit de
zware-beroependiscussie weten we dat het niet eenvoudig is om goede
criteria te vinden voor wat een zwaar beroep is. In ons onderzoek
hebben we de gezonde en totale levensverwachting nader onderzocht
(de Wind et al 2020)2. De vraag was in welke mate verschillen in de
fysieke werkbelasting bijdragen aan verschillen in gezonde en totale
levensverwachting vanaf 55 jaar.
Figuur 3a De gezonde levensverwachting van mannen van
55+ jaar verschilt naar fysieke belasting tijdens het werkende leven
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MACROFACTOREN
Het bovenbeschreven onderzoek richtte zich op mensen die werken of
gewerkt hebben. Met dit type onderzoek kunnen conclusies worden
getrokken over kenmerken van mensen, zoals opleidingsniveau, of over
werkomstandigheden, zoals fysieke werkbelasting. Dat zijn microrespectievelijk mesofactoren. Onderzoek dat zich richt op macrofactoren
kan worden gebaseerd op een vergelijking van meerdere landen.
In een onderzoek waarin we 18 Europese landen hebben vergeleken,
hebben we ons gericht op de overheidsuitgaven besteed aan pensioenvoorzieningen, gezondheids- en langdurige zorg, huisvesting en
andere sociale voorzieningen (de Breij et al 2020)4. Oudere inwoners
van landen met hogere uitgaven op deze vier posten ervoeren een
betere gezondheid dan oudere inwoners van andere landen.
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Figuur 3b De gezonde levensverwachting van vrouwen van
55+ jaar verschilt naar fysieke belasting tijdens het werkende leven
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Tot onze beschikking stonden drie aspecten van fysieke werkbelasting:
veel kracht moeten zetten, herhalende bewegingen en een
ongemakkelijke houding tijdens het werk. Als maat voor gezondheid
was gekozen voor beperkingen in minimaal één van zes specifieke
activiteiten, zoals traplopen, gebruik maken van eigen of openbaar
vervoer, en gaan zitten en opstaan uit een stoel. De figuren 3a en 3b
laten lage waarden van de drie aspecten van fysieke werkbelasting de
gezonde en totale levensverwachting zien. Voor mannen betekent een
hoge werkbelasting een 0,7 tot 1,1 jaar kortere gezonde levensverwachting in vergelijking met mannen met een lage werkbelasting;
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Bovendien bleken de verschillen in gezondheid tussen lager en hoger
opgeleide ouderen kleiner te zijn in landen met hogere pensioenen,
hogere werkloosheidsuitkeringen en, met name bij vrouwen, hogere
uitgaven voor de gezondheidszorg.

vesting en langdurige zorg stappen zetten in de richting van een betere
gezondheid na de pensionering. En dit kan dan weer kostenbesparing
opleveren voor de gezondheidszorg. ■

1 – De Nederlandse gegevens zijn afkomstig van de Enquête Beroepsbevolking.
2 – Dit onderzoek werd uitgevoerd met gegevens van de Longitudinal Aging Study
Amsterdam (LASA). LASA werd gestart in 1992 en loopt tot op heden door. De deelnemers
zijn 55 jaar en ouder en zijn verspreid over de regio’s rond Amsterdam, Zwolle en Oss. Zij
worden iedere drie jaar aan huis geïnterviewd en getest. Voor het berekenen van de
gezonde levensverwachting is een multi-state model gebruikt, waarmee transities tussen
drie toestanden worden berekend: gezond, ongezond, en overleden. De transitiekansen
vormen de basis voor de berekening van de gezonde en totale levensverwachting. Meer
informatie over LASA: www.lasa-vu.nl
3 – Ook dit onderzoek werd uitgevoerd met gegevens van LASA, waaruit deelnemers
werden geselecteerd met gegevens over hun werkbelasting vóór de pensionering en met
minimaal één vervolgmeting na de pensionering. Het maximale aantal vervolgmetingen
was vijf. Meer informatie over de landen die samenwerkten in dit onderzoek:
www.extendjpimybl.eu
4 – Voor dit onderzoek werden gegevens gebruikt van de Survey of Health, Ageing and
Retirement in Europe en de English Longitudinal Study of Ageing.
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DE GEZONDHEID NA PENSIONERING
Tot nu toe hebben we de beperking in activiteiten als maat voor
gezondheid gekozen. Maar minstens zo belangrijk is hoe gezond je je
voelt, zeker op latere leeftijd wanneer beperkingen nu eenmaal vaker
voorkomen. Wij hebben onderzocht of de ervaren gezondheid op latere
leeftijd, in het bijzonder na de pensionering, ook verschillen vertoont
naar opleidingsniveau, en in hoeverre die verschillen samenhangen
met de werkbelasting vóór de pensionering (de Breij et al 2019)3.
Inderdaad ervoeren lager opgeleide ouderen hun gezondheid als
slechter in vergelijking met hoger opgeleide ouderen. Een deel van dat
verschil kon worden toegeschreven aan de ondergane fysieke werkbelasting. De invloed daarvan bleef nog vele jaren na de pensionering
voortbestaan. Deze resultaten werden bevestigd in replicatieonderzoek in Denemarken, Engeland en Finland.

Gezond
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Figuur 2 De gezonde levensverwachting van Nederlanders
van 50 jaar verschilt sterker naar opleidingsniveau dan de totale
levensverwachting

voor vrouwen is het verschil iets groter: 1,0 tot 1,5 jaar. Ook de totale
levens-verwachting varieerde naar werkbelasting: bij hoge
werkbelasting was deze voor mannen 0,1 tot 1,6 jaar en voor vrouwen
1,2 tot 1,9 jaar korter dan bij lage werkbelasting. Vooral vrouwen
ondervinden dus nadelige gevolgen van fysiek zwaar werk in termen
van gezonde en totale levensverwachting.
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