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Langer leven 

 



Langer leven na het pensioen 

 



En levensverwachting zal verder stijgen 
 
 

  CBS prognose 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Bron: CBS  https://www.cbs.nl/nl-nl/nieuws/2016/22/levensverwachting-65-jarige-5-jaar-hoger-sinds-aow-wet 

                   



Maar er is grote onzekerheid over toekomstige trend 

 

Bron: Peters, Nusselder, Makcenbach, Nespar Design paper 2012 



Wijziging pensioenstelsel  

• Verleden: langer leven, maar niet later met pensioen 

• Nu: langer leven is later met pensioen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    Bron: Fondijn & Deeg, 2016  

 

 



Evenwicht voor gemiddelde NL bevolking en totale LV 

• Balans tussen later pensioen en langer leven door koppeling pensioen 
leeftijd aan levensverwachting voor de gemiddelde NL bevolking  

• Haalbaarheid en solidariteit voor de gemiddelde bevolking 

Maar: 

• 1. geen balans tussen later pensioen en langer gezond leven 

• 2. er zijn relevante verschillen binnen de NL bevolking: opleiding en 
geslacht 

 

 

 
 



Evenwicht levensverwachting, niet gezonde jaren 

Bron:  Fontijn & Deeg, 2016 



Prevalentie ongezondheid 



% gezondheidsproblemen op AOW leeftijd 

Bron:  Fontijn & Deeg, 2016 



% gezondheidsproblemen op pensioenleeftijd 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Netspar paper: Fontijn & Deeg, 2016 



Variaties in levensverwachting naar opleiding 

 



Grote verschillen levensverwachting en gezonde 
levensverwachting 



Implicaties: voor pensioenen, verzekeringen en 
gezondheidszorg 

Grote ongelijkheid in levensverwachting heeft grote implicaties voor: 

 

 Pensioensystemen:  

 voor intra-generationele solidariteit: risico op perverse solidariteit 

 Pensioenfondsen: 

 Ervaringssterfte pensioen populatie ≠  gemiddelde NL populatie 

 Verzekeraars: 

 Verwachte uitkering levensverzekering verschilt naar SES 

 Gezondheidszorg: 

 Keuzen in de zorg mede afhankelijk van resterende 
levensverwachting 

 

 

 

 



Implicaties: voor pensioenen, verzekeringen en 
gezondheidszorg 

Grote ongelijkheid in gezondheid rondom pensioen leeftijd heeft grote 
implicaties voor: 

 

 Pensioensystemen:  

 Houdbaarheid van linken pensioenleeftijd aan levensverwachting 

 Pensioenfondsen: 

 “Keuze” tijdstip pensioen verschilt naar SES 

 Verzekeraars: 

 Verwachte uitkering arbeidsongeschiktheid verschilt naar SES 

 Gezondheidszorg: 

 Beroep gezondheidszorg afhankelijk van gezondheid en eisen die 
aan gezondheid worden gesteld 

 

 

 

 

 



Implicaties voor: pensioenen, verzekeringen en 
gezondheidszorg 

Grote ongelijkheid in levensverwachting heeft ook een zonzijde:  

 

 Rekening houden met opleidingsverschillen, en bekende trends in 
opleidingsniveau van de bevolking, kan bijdragen aan betere projecties 
van levensverwachting en gezonde levensverwachting, en van 
toekomstige gezondheidszorgkosten 

 

 Toekomstige samenstelling van de bevolking naar opleidingsniveau is 
al grotendeels bekend 

 



Bottlenecks 

Data: 

 Data beschikbaarheid sterfte naar opleiding in Nederland is beperkt 

 

 Informatie over trends in het verleden ontbreekt in Nederland nagenoeg 

 

Methode: 

 Projectiemethoden voor gezonde levensverwachting zijn nog in de 
kinderschoenen 

 

 Vertaling van trends in opleiding in projecties levensverwachting en 
gezonde levensverwachting is geen sinecure 

 
 

 



Ons project 

 Europese context om hiaten in data op te vullen en meer inzicht te 
verschaffen in patronen en trends 

 

 



Naast levensverwachting, ook partiele gezonde 
levensverwachting 

 Gezonde levensverwachting in leeftijdsrange 55-70 is cruciaal voor 
pensioen sector 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LE-15 HLY-15 LE-55 HLY 55 HLY-55-70 
Mannen 65,5 49,4 27,0 16,8 

55+16,8=71,0 
10,2 
10,2 van 15 jaar gezond 

Vrouwen 68,9 45,4 30.1 15,3 
55+15,3=70,3 

8,5 
8,5 van 15 jaar gezond 



Doelstellingen  

 Beschrijven en verklaren van huidige opleidingsverschillen in 
levensverwachting en gezonde levensverwachting 

 

 Analyse van trends uit verleden in NL en andere Europese landen 

 

 Verwachte toekomstige levensverwachting voor NL en gezonde 
levensverwachting tussen 55-70 jaar op grond van verschuivingen in 
opleidingsniveau 

 

 Inzicht in consequenties voor pensioenen, verzekeringen en 
gezondheidszorg, en geven van aanbevelingen 



Vraagstellingen  

1. Wat is verwachte ontwikkeling van de levensverwachting voor 
verschillende opleidingsgroepen, en voor de overall Nederlandse 
bevolking (als we rekening houden met het opleidingsniveau van de 
bevolking)? 

2. Wat is de verwachte ontwikkeling van de gezonde 
levensverwachting tussen 55 en 70 jaar  voor verschillende 
opleidingsgroepen en de overall Nederlandse bevolking? 

3. In hoeverre leidde de gerealiseerde verhoging van de 
pensioenleeftijd tot 66 jaar per 2018 tot meer arbeidsuren, uitstroom 
naar arbeidsongeschiktheid, en werkloosheid, en in hoeverre 
verschilde dit naar opleidingsniveau? 

4. Wat is de verwachte ontwikkeling van de pensioen- en 
arbeidsverwachting (levensverwachting als pensioen/AOW 
gerechtigde, in het arbeidsproces en met arbeidsongeschiktheid) en 
hoe verschilt dit naar opleidingsniveau? 

 



Vraagstellingen en implicaties voor de praktijk 

1. Wat is verwachte ontwikkeling van de levensverwachting voor verschillende 
opleidingsgroepen, en voor de overall Nederlandse bevolking (als we rekening houden 
met het opleidingsniveau van de bevolking)? 

 Implicaties voor onzekerheid  projectie levensverwachting CBS en AG? 

 Implicaties voor hanteren van contante factoren ervaringssterfte? 

2. Wat is de verwachte ontwikkeling van de gezonde levensverwachting tussen  55 
en 70 jaar voor verschillende opleidingsgroepen en de overall Nederlandse bevolking? 

 Implicaties voor arbeidsongeschiktheid, pensioenkeuzes? 

3. In hoeverre leidde de gerealiseerde verhoging van de pensioenleeftijd tot 66 jaar 
per 2018 tot meer arbeidsuren, uitstroom naar arbeidsongeschiktheid, en werkloosheid, 
en in hoeverre verschilde dit naar SES?  

 Implicaties voor arbeidsongeschiktheid, pensioenkeuzes? 

4. Wat is de verwachte ontwikkeling van de pensioen- en arbeidsverwachting en hoe 
verschilt dit naar opleidingsniveau?   

 Implicaties voor intergenerationele solidariteit? 

 



Aanpak 1: vergroten van de database  

 Sterfte follow-up data naar opleiding door enquêtes en 
opleidingsregister te linken met sterftegegevens in NL 
(GezondheidsStatistischBestand van CBS) 

 

 Aanvullen met data voor groot aantal Europese landen uit LIFEPATH 
project (EU Horizon 2020 financiering) 

 

 

 

 

 

 



Aanpak 2: combinatie demografische, epidemiologische 
en actuariële technieken   

 Empirische trendanalyse van Nederlandse en Europese data: 

  inclusief decompositie- en turning-point en regressie analyse 

  inclusief effecten van recente stijging pensioenleeftijd uit SSB  

 Toekomstprojecties: 

 innovatieve demografische methoden en health impact assessment 

 Li&Lee projectie methode; cohort component methode; PAF 
methoden 

 Projecties uitstroom uit arbeidsmarkt  

 Uitstroom obv projecties (on)gezonde jaren rondom 
pensioenleeftijd en ism project Prof. Dr. Deeg 

 Presentatie informatieve maten: levensverwachting en partiele gezonde 
levensverwachting 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Aanvraag:  

 1. € 250 K 

 2. Matching via Europees LIFEPATH project 

 Data 

 Inzichten in patronen en trends 

 Experts 

 3. Samenwerkingen met NL veld: 

 - Wetenschapppelijk: De Waegenaere, Deeg, ……..? 

 - Mogelijke Netspar Partners (nog niet allemaal bevestigd):  

      - PGGM/PFZW; Nationale Nederlanden; APG/ABP 

- - RIVM (VWS) 

 - De Nederlandse Bank 

 - Stichting van de Arbeid? 

 - ? 

 

 

 



Matchmaking: ons team + Nestpar partners 

 Inbreng van expertise en uitwisseling van ideeën, vooral waar het 
betreft de verbinding van ons onderzoek met de praktijk.  

 

 Wij vragen geen databestanden, wel feedback en een klankbord.   



Wie zijn wij? 

• Wij zijn Prof. Dr. J.P Mackenbach en dr. W.J. Nusselder van het 
Erasmus MC, afdeling Maatschappelijke Gezondheidszorg.  

• Wij doen wetenschappelijk onderzoek op het raakvlak van de 
demografie, volksgezondheid, epidemiologie en actuariële 
wetenschappen over diverse thema’s, zoals levensverwachting en 
sterfte, gezonde levensverwachting en ziektelast, en 
sociaaleconomische gezondheidsverschillen.  

• Ons team heeft twee eerdere Netspar projecten uitgevoerd met diverse 
nationale en internationale publicaties, presentaties en 
kennisuitwisseling in Netspar (werkgroep) bijeenkomsten.  

• Wij zijn actief betrokken bij diverse nationale en internationale 
projecten, oa “Lifepath project” naar sociaal-economische verschillen in 
(gezonde) levensverwachting 



Mogelijke inbreng Nestpar partners 

• Participatie in 1 of meer werkgroepen met als doel vertalen van de 
onderzoeksresultaten naar de praktijk, waar mogelijk resulterend in 
(gemeenschappelijke) Netspar papers.  

• Participatie in klankbordgroep/denktank/expertgroep, die wij ook ad hoc 
kunnen benaderen als eerste aanspreekpunt met vragen over de 
praktijk; 

• Ondertekenen van een “support” letter die de relevantie van 
(onderdelen van) het project voor de organisatie en/of het werkterrein 
van de partner aangeeft, en een intentieverklaring om te willen 
participeren in het project;  

• Bij voorkeur ook als ambassadeur van ons project te willen optreden 
binnen de partner council van Netspar en in het werkveld.  

 



Mogelijke thema’s gemeenschappelijke Nestpar papers 

 implicaties voor berekenen ervaringssterfte 

 

 implicaties voor methodiek en/of evaluatie van uitkomsten eerdere 
projecties levensverwachting van het Centraal Bureau voor de 
Statistiek (CBS) en Actuariële Genootschap (AG) 

 

 implicaties voor arbeidsongeschiktheid en pensioenkeuzes 

 

 implicaties voor intragenerationele solidariteit 

 

 



Contact 

 

 

 Wilma Nusselder 

 Erasmus MC, Rotterdam 

 Email: w.nusselder@erasmusm.nl 
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