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2. Vragen en resultaten deelstudie: gezonde levensverwachting 
naar opleiding in relatie tot stijgende pensioenleeftijd 
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Uniforme AOW leeftijd 
Vanaf 2021 stijging 
afhankelijk van de toename 
levensverwachting 

Bron: Dillingh et al, 2018 



CBS 2018 projectie gezonde 
levensverwachting  
Vanaf 60 jaar Nu 2040 Stijging 
LV 
- Mannen 
- Vrouwen 

 
22,8 
25,7 

 
26,0 
28,7 

 
+3,2 
+3,0 

LzB 
- Mannen 
- Vrouwen 

 
17,4 
16,3 

 
21,7 
20,6 

 
+4,3 
+4,3 

Bron: CBS, 2018 

LV = (periode) levensverwachting op 60 jarige leeftijd 
LzB = (periode) levensverwachting zonder beperkingen op 60 jarige leeftijd 
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- Projectie stijging  
minder gunstig  
dan in projectie  
2014 
- Winst deels op 
oude leeftijd  



Verschillen binnen de bevolking 

Er zijn 
aanzienlijke 
verschillen in 
sterfte en 
gezondheid 
naar opleiding 



Vragen deelstudie     

1. Hoe groot zijn de opleidingsverschillen in partiele 
levensverwachting en partiele levensverwachting zonder 
beperkingen in Nederland en andere Europese landen op dit 
moment? 

2. Hoe verhouden deze verschillen zich tot de wettelijke 
pensioenleeftijden? 
 

Partieel = 35-80 jaar (max. 45 jaar) 
Europees perspectief 



Verschillen in (gezonde) LE 

Niveau Laag Middelbaar Hoog 
ISCED 0-2 3-4 5-6 
NL Basisschool 

VMBO, MBO-1 niveau 3 
MBO2,3,4 HBO 

WO 

• Verschillen in levensverwachting en levensverwachting zonder 
beperkingen naar opleiding 



Data: (gezonde) levensverwachting 

• Sterfte: follow-up van volkstelling of registers, 16 landen, rond 
2010 
• NL: Enquete beroepsbevolking + opleidingsregisters 
 

• Beperkingen: Global Activity Limitation Indicator (GALI) 
In welke mate bent u vanwege uw gezondheid beperkt in activiteiten die 
mensen gewoonlijk doen, is dat 
- ernstig beperkt 
- wel beperkt maar niet ernstig,  
- helemaal niet beperkt? 
Duurt deze beperking langer dan een half jaar? 



Data: sterfte en beperkingen 
Sterfte % beperkingen 

Periode Bron Periode Bron 
Oostenrijk 2011-2013 Longitudinaal 2010-2014 EU-SILC 

België 2006-2011 Longitudinaal 2010-2014 EU-SILC 

Denemarken 2010-2014 Longitudinaal 2010-2014 EU-SILC 

Engeland & Wales 2011-2013 Longitudinaal (1%) 2010-2014 EU-SILC 

Estonia 2012-2015 Cross-sectioneel 2010-2014 EU-SILC 

Finland 2011-2014 Longitudinaal 2010-2014 EU-SILC 

Frankrijk 2004-2007 Longitudinaal (1%) 2008-2010 EU-SILC 

Hongarije 2010-2012 Cross-sectioneel 2010-2014 EU-SILC 

Italie 2012-2015 Longitudinaal 2010-2014 EU-SILC 

Lithuania 2011-2014 Longitudinaal 2010-2014 EU-SILC 

Nederland 2013-2016 Longitudinaal (niet 
compleet) 

2010-2014 EU-SILC 

Noorwegen 2006-2009 Longitudinaal 2008-2010 EU-SILC 

Polen 2010-2012 Cross-sectioneel 2010-2014 EU-SILC 

Spanje 2007-2011 Longitudinaal 2010-2014 EU-SILC 

Sweden 2005-2008 Longitudinaal 2008-2010 EU-SILC 

Switzerland 2010-2014 Longitudinaal 2010-2014 EU-SILC 



Data pensioenleeftijd 
NL 65.5 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Input Methode Resultaat 
Census/survey follow 
up 

Doden 
/Persoonsjaren 

Sterftecijfers naar leeftijd, 
geslacht en opleiding 

Survey Beperkt/N 
(survey gewichten) 

% met beperkingen naar 
leeftijd, geslacht en opleiding 
 

Sterftecijfers 
% met beperkingen 

Sullivan methode, 
periode tafels 

Partiele (35-79 jaar ) 
levensverwachting (LV) en 
levensverwachting zonder 
beperkingen (LzB) naar leeftijd, 
geslacht en opleiding 

LV en LzB en 
pensioenleeftijd 

LV(35-79) + 35 – 
pensioenleeftijd 
LzB(35-79) + 35 – 
pensioenleeftijd 
 

Voldoende vs. tekort in LV en 
LzB tot pensioenleeftijd 



Resultaten 

• Hoe vertalen verschillen in sterfte zich in verschillen in 
levensverwachting?  

• Hoe vertalen verschillen in sterfte en beperkingen zich in verschillen in 
levensverwachting zonder beperkingen?  

• Hoe verhouden verschillen in levensverwachting zich tot de huidige 
pensioenleeftijd? 

• Hoe verhouden verschillen in levensverwachting zonder beperkingen 
zich tot de huidige pensioen leeftijd? 



H-L=2,6 



H-L=1,5 



H-L=6,7 



H-L=7,5 



L:  9,1 
H: 11,6 



L: 10,9 
H: 12,4 



L:  - 4,1 
H: +2,6 



L:  - 6,6 
H: +0,9 



Beperkingen van ons onderzoek 

• NL geen integrale sterfte data naar opleiding  
• Voor enkele landen alleen cross-sectionele sterfte data 
• Gegevens tussen 35 en 80 jaar (voor LV in relatie tot 

pensioenduur nadeel) 
• Mogelijk rapportage verschillen in survey gegevens over 

beperkingen 
• Tussen landen en opleidingsgroepen 
• Hoger opgeleiden voelen zich bij gegeven gezondheid eerder 

ongezond dan lager opgeleiden -> verschillen onderschat  
 



Interpretatie (1) 

• SES komen door optelsom van oorzaken 
• Arbeidsomstandigheden, armoede, roken, psychosociale 

stress, minder deelname preventie 
• Ongezondheid kan leiden tot lagere SES (minder geval bij 

opleiding) 
• Verschillen zijn hardnekkig; verschillen in LV nemen eerder toe 

dan af (eigen datasets, literatuur) 
• Ook kloof gezonde levensverwachting lijkt niet af te nemen (NL, 

literatuur) 
 



Interpretatie (2) 

• Uniforme pensioenleeftijd staat op gespannen voet met 
verschillen in levensverwachting en gezonde levensverwachting 
 

• Negatieve kloof tussen pensioenleeftijd en gezonde 
levensverwachting voor lager opgeleiden 
• Hier 65,5 jaar: discrepantie groter bij hogere AOW leeftijd 
• Consequenties voor uitstroom arbeidsongeschiktheid 



Volgende stappen 

1. Projectie van gezonde levensverwachting naar opleiding 
 NL gegevens 
 Gegevens vergelijkbare Europese landen met langere 

tijdreeksen 
2. Inschatting toekomstige ontwikkeling van tijd doorgebracht 

werkend, arbeidsongeschiktheid, in pensioen, naar opleiding 
• Effect gerealiseerde verhoging AOW leeftijd tot 66 in 2018 

NL  
 

(Consequenties risicodeling tussen laag, midden en hoogopgeleiden 
in NL pensioen plannen) 
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