
UvA-DARE is a service provided by the library of the University of Amsterdam (https://dare.uva.nl)

UvA-DARE (Digital Academic Repository)

AG2020 en de impact van de COVID-19-pandemie
Over- en ondersterfte sinds januari 2020
Commissie Sterfte Onderzoek en Werkgroep

Publication date
2021
Document Version
Final published version

Link to publication

Citation for published version (APA):
Commissie Sterfte Onderzoek en Werkgroep (2021). AG2020 en de impact van de COVID-
19-pandemie: Over- en ondersterfte sinds januari 2020. Koninklijk Actuarieel Genootschap.
https://www.ag-ai.nl/view.php?Pagina_Id=1056

General rights
It is not permitted to download or to forward/distribute the text or part of it without the consent of the author(s)
and/or copyright holder(s), other than for strictly personal, individual use, unless the work is under an open
content license (like Creative Commons).

Disclaimer/Complaints regulations
If you believe that digital publication of certain material infringes any of your rights or (privacy) interests, please
let the Library know, stating your reasons. In case of a legitimate complaint, the Library will make the material
inaccessible and/or remove it from the website. Please Ask the Library: https://uba.uva.nl/en/contact, or a letter
to: Library of the University of Amsterdam, Secretariat, Singel 425, 1012 WP Amsterdam, The Netherlands. You
will be contacted as soon as possible.

Download date:24 May 2023

https://dare.uva.nl/personal/pure/en/publications/ag2020-en-de-impact-van-de-covid19pandemie(74d09bad-ed67-4daf-8c6b-6ef832f15ee4).html
https://www.ag-ai.nl/view.php?Pagina_Id=1056


AG2020 en de impact van de COVID-19-pandemie:

Over- en ondersterfte sinds januari 2020

Commissie Sterfte Onderzoek en Werkgroep
Koninklijk Actuarieel Genootschap

2 juli 2021

In deze notitie wordt de conclusie van de Commissie Sterfte Onderzoek van het Koninklijk Actuarieel
Genootschap onderbouwd dat er op dit moment geen aanleiding is om een aanpassing te publiceren voor
het prognosemodel AG2020 als gevolg van de COVID-19 pandemie.

Samenvatting

De Commissie en Werkgroep Sterfte Onderzoek van het Koninklijk Actuarieel Genootschap hebben bij
het uitbrengen van het prognosemodel AG2020 in september 2020 geen gebruik gemaakt van de data
over het lopende jaar 2020. Er is data gebruikt tot en met het eind van 2019 en op dat moment had de
COVID-19 pandemie Europa nog niet bereikt. Bij de presentatie van AG2020 werd aangekondigd dat
in de loop van 2021 door de Commissie besloten zou worden of een update van de prognose nodig zou
zijn naar aanleiding van dan beschikbaar komende gegevens over de sterftecijfers over 2020 en het begin
van 2021.

In deze notitie bespreken we de nieuwe gegevens en de manier waarop die gebruikt zijn om een
inschatting te maken van de impact van de pandemie. Met de uitkomsten van deze analyse onderbouwen
we de conclusie van de Commissie dat er op dit moment geen aanleiding is om een aanpassing te publiceren
voor het prognosemodel AG2020.

De nieuwe gegevens betreffen de in Nederland geobserveerde sterfte op weekbasis per leeftijd over het
jaar 2020 en de eerste tien weken van 2021, verzameld en aangeleverd door het CBS. Om het verloop van
de pandemie te analyseren, modelleren we zoals altijd de sterfte-intensiteit (de “force of mortality” die we
aanduiden met het symbool µ) voor Nederlandse mannen en vrouwen, maar nu op weekniveau voor het
jaar 2020 en de eerste tien weken van 2021. Deze sterfte-intensiteit wordt gemodelleerd als uitbreiding
van de sterfte-intensiteit volgens AG2020, door een leeftijdsafhankelijk tijdseffect op weekniveau toe te
voegen. Met behulp van de sterftedata op weekniveau kalibreren we de parameters van het uitgebreide
model. Door over te gaan op weekdata kunnen we het verloop van de pandemie gedurende het jaar
analyseren en dat gebruiken om een inschatting te maken van de impact in de toekomst onder min of
meer gelijkblijvende omstandigheden.

Zoals verwacht laten de uitkomsten zien dat het tijdseffect (gekalibreerd op weekbasis) het verloop
van de pandemie volgt, met een eerste golf van extra sterfte in april 2020 en een tweede golf van extra
sterfte aan het einde van 2020. De gevoeligheid voor dit tijdseffect neemt toe met de leeftijd, met name
vanaf leeftijd 65. We vergelijken de gerealiseerde sterfte met de verwachte sterfte volgens dit uitgebreide
model en met de verwachte sterfte die volgt uit AG2020. We zien dat de verwachte sterfte volgens
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het uitgebreide model een sterke samenhang vertoont met de gerealiseerde sterfte, terwijl gedurende
met name de twee pieken de verwachte sterfte volgens AG2020 duidelijk onder de gerealiseerde sterfte
uitkomt.

Echter, voor de meest recente waarnemingen binnen onze dataset liggen de verwachtingen volgens het
uitgebreide model en AG2020 dichtbij elkaar, net als aan het begin van 2020 (dus voor het begin van de
pandemie in Nederland). In die zin is er geen sprake meer van oversterfte ten opzichte van AG2020. Als
dat mede het gevolg is van de vaccinatieprogramma’s (en hoewel andere mitigerende maatregelen ook
effect hebben lijkt dat, ook op grond van de meest recente data, het geval), dan zal de bescherming die
deze bieden nog toenemen naarmate meer mensen gevaccineerd worden. Daarom zijn er op dit moment
geen doorslaggevende redenen om aan te nemen dat als gevolg van de pandemie er substantieel meer
of minder mensen zullen overlijden in de toekomst dan eerder volgens AG2020 geprognosticeerd. Dit
resulteert in de conclusie van de Commissie dat er op dit moment geen aanleiding is om een aanpassing te
publiceren voor de prognosetafel AG2020. Die prognose blijft tot september 2022 onze beste inschatting
van toekomstige sterftekansen en levensverwachtingen.

In het vervolg van deze notitie presenteren we eerst kort als achtergrond de uitgevoerde gevoelig-
heidsanalyses in het kader van AG2020 die toentertijd een eerste indruk gaven van het mogelijke verloop
van de pandemie. Vervolgens presenteren we de nieuwe data en de gekozen modellering om het verloop
van de pandemie te analyseren. We bespreken de kalibratie van het model alsmede de geschatte para-
meterwaarden. We analyseren de geschatte onder- en oversterfte, resulterend in de conclusie dat er op
dit moment geen doorslaggevende redenen zijn om de prognose volgens AG2020 bij te stellen. In een
Appendix presenteren we de technische achtergrond van de schattingsmethoden.

Inleiding: Sterfteprognoses ten tijde van een pandemie

De prognose AG2020 die in september 2020 gepubliceerd werd, is gebaseerd op Europese data tot en met
2018 en Nederlandse data tot en met 2019. Dat betekent dat de effecten van de COVID-19 pandemie niet
meegenomen werden in de inschattingen voor toekomstige overlevingskansen en levensverwachtingen. De
Commissie Sterfte Onderzoek (CSO) besloot om deze best estimate, die gebaseerd was op data van voor
de pandemie, niet aan te passen, omdat de invloed van het SARS-CoV-2 virus op de sterftekansen nog
een zeer speculatief karakter had. Er waren nog maar weinig betrouwbare databronnen om de impact van
over- en ondersterfte als gevolg van het virus in kaart te brengen en het was niet duidelijk of een vaccin
gevonden zou worden, en hoeveel bescherming zo’n vaccin zou geven tegen besmet raken, ernstig ziek
raken of overlijden aan de gevolgen van het virus. Bovendien kunnen indirecte effecten, zoals uitgestelde
diagnoses en uitgestelde zorg voor andere aandoeningen, extra sterfte in de toekomst veroorzaken terwijl
tegelijkertijd hogere sterfte in 2020 onder kwetsbare groepen juist tot minder sterfte later kan leiden
wanneer er een relatief sterkere populatie van overlevenden is in die groepen.

Omdat er nog weinig met zekerheid te zeggen bleek over de gevolgen voor de levensverwachtingen
na 2021, weerspiegelde de prognose AG2020 volgens de Commissie de best mogelijke inschatting op
het moment van publicatie in september 2020. Wel werden de resultaten gepubliceerd van een aantal
gevoeligheidsanalyses die gebaseerd waren op diverse mogelijke scenario’s voor het verdere verloop van
de over- en ondersterfte op de korte termijn. Daarbij werden de beschikbare gegevens voor Europa tot
en met 2018 en Nederland tot en met 2019 aangevuld met zogenaamde virtuele datapunten die tot en
met eind 2020 liepen. De daarvoor benodigde gegevens waren nog niet volledig of helemaal nog niet
beschikbaar en daarom werd waar nodig gebruik gemaakt van extrapolatie met behulp van de wekelijkse
sterftedata van het CBS tot en met de 21e week van 2020, plus de voorlopige gegevens uit de Short Term
Mortality Fluctuations dataset in de Human Mortality Database. Vervolgens werd het model opnieuw
geschat met gebruik van deze uitgebreide datasets.

Op basis van twee aannamen in de extrapolatie zijn verschillende analyses verricht. In het eerste geval
werd aangenomen dat de sterfte in Nederland en Europa voor de rest van 2020 (dus vanaf week 21) zich
zou ontwikkelen volgens de AG2020-prognose, waardoor er in 2020 geen verdere over- of ondersterfte
plaats zou vinden. In het tweede geval werd ervan uitgegaan dat in 2020 voor de weken na week 21
dezelfde hoeveelheid over- en ondersterfte gemeten zou gaan worden als tot en met week 21, zodat de
oversterfte in 2020 zou blijken te zijn verdubbeld aan het eind van het jaar. De op deze veronderstel-
lingen gebaseerde berekeningen lieten ten opzichte van de AG2020-prognose een daling in de (cohort-)
levensverwachting zien op leeftijd 65 van ongeveer 0,4 jaar voor mannen en 0,2 jaar voor vrouwen in het
eerste scenario en grofweg een verdubbeling van die effecten bij het tweede scenario. Die eerste analyses
suggereren dat wanneer er sprake zou zijn van een permanent structureel effect, de daling van de levens-
verwachting ongeveer dezelfde orde van grootte zou hebben als de daling van de levensverwachting bij
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de reguliere update van AG2018 naar AG2020.

Figuur 1: Over- en ondersterfte per leeftijd in 2020 en in de eerste tien weken van 2021.

Alle gevoeligheidsanalyses waren gebaseerd op datapunten tot en met 2019. In deze publicatie be-
schrijven en analyseren we nieuwe gegevens die sinds september 2020 openbaar gemaakt zijn om te zien
of het wenselijk is om AG2020 aan te passen op grond van deze nieuwe informatie.

Ruwe data voor sterfte sinds januari 2020

Kort na de publicatie heeft een nieuwe golf van besmettingen, ziekenhuisopnamen en sterftegevallen
plaatsgevonden. Tegelijkertijd zijn diverse vaccins ontwikkeld en ingezet, waardoor de impact van het
virus uiteindelijk sterk kon worden teruggedrongen. In Figuur 1, met daarin de volgens AG2020 verwachte
en daadwerkelijk geobserveerde sterfte per leeftijd in 2020 en de eerste tien weken van 2021, zien we het
resultaat.

Tot leeftijd 60 is nauwelijks een effect waarneembaar. Tussen leeftijden 60 en 85 loopt de oversterfte
in aantallen op en daarna nemen de aantallen weer af; niet omdat sterftekansen daar lager zijn maar
omdat er minder mensen van die leeftijd zijn. De sterfte voor hoge leeftijden is zeer hoog in relatieve
zin: de sterftekansen zijn vooral voor mannen sterk toegenomen. Ter illustratie tonen we in Figuur 2
het verschil tussen de geobserveerde sterftefrequentie in 2020, en de geprognosticeerde sterftekans voor
dat jaar. Het absolute verschil loopt op van ongeveer 0.5% rond leeftijd 85 voor beide sekses tot 2% bij
vrouwen voor hogere leeftijden en zelfs 4% voor mannen op hoge leeftijd.

Ter vergelijking tonen we in dezelfde figuur de schokken die gehanteerd worden om solvabiliteitsratio’s
te bepalen in Solvency II, de regelgeving voor Europese verzekeraars. De zogenaamde standaardformule
voor het kapitaal dat aangehouden moet worden in verband met het risico dat sterftekansen toenemen
kent twee soorten schokken. De eerste, de mortality risk stresstest, komt neer op een vermenigvuldiging
van de sterftekansen in alle toekomstige jaren met een factor 1,15 en de tweede, de mortality catastrophe
risk stresstest, betreft een absolute toename van 0,15% (in procentpunten) voor alle sterftekansen in
het komende jaar. Deze scenario’s dienen allebei gebeurtenissen te representeren die gemiddeld eens in
de 200 jaar voorkomen, maar uit Figuur 2 blijkt dat de impact sterk verschilt. De eerste schok komt
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Figuur 2: Relatieve over- en ondersterfte per leeftijd in 2020, en Solvency II schokken per leeftijd.

ongeveer overeen met de daadwerkelijk geobserveerde verschuiving in 2020 bij de mannen, maar leidt
tot een duidelijke overschatting bij de vrouwen. De vermeende schok van 0,15% op sterftefrequenties als
gevolg van een catastrofe komt voor de leeftijden tussen 60 en 85 redelijk overeen met wat geobserveerd
werd in 2020, maar voor hogere leeftijden is sprake van een sterke onderschatting voor zowel mannen als
vrouwen.

Dit benadrukt nog eens hoe uitzonderlijk de situatie in 2020 was. Als sprake zou zijn van een
permanente aanpassing in sterftekansen dan zou die voor de mannen geheel en voor de vrouwen bijna
voor de helft overeenkomen met een scenario dat gemiddeld maar eens in de 200 jaar voor zou moeten
komen.

Uitgangspunten voor de modellering

Voor de modellering van sterfte waarbij de effecten van de COVID-19 pandemie expliciet beschreven
worden maken we gebruik van data van het CBS voor de sterfte per week, leeftijd en geslacht in Nederland.
Door over te gaan op weekdata kunnen we het verloop van de pandemie gedurende het jaar bekijken en
het opvlammen en weer uitdoven van verschillende sterftegolven inzichtelijk maken. We gebruiken dit
extra inzicht op grond van weekdata om een inschatting te maken van de impact in de toekomst onder
min of meer gelijkblijvende omstandigheden.

Met de gegevens op weekbasis is het mogelijk om een extra tijdseffect en leeftijdseffect toe te voegen
aan AG2020. In AG2020 worden de Nederlandse sterfte-intensiteiten beschreven middels twee factoren,
waarbij de eerste factor de Europese trend beschrijft en de tweede factor de Nederlandse afwijking van
die trend. Daar komen bij een model voor weekdata nieuwe factoren bij die het verloop van de sterfte
gedurende de 52 weken van het jaar beschrijven. Door naar het verloop per week te kijken kan dan ook
iets gezegd worden over impact van een effect dat zich alleen in 2020 en 2021 heeft voorgedaan. Door
de bestaande prognose AG2020, die gebaseerd is op de beschikbare data tot 1 januari 2020 en dus geen
gegevens over de pandemie bevat, te combineren met de data per week in 2020 en het begin van 2021
kunnen we zo het effect van COVID-19 in termen van over- en ondersterfte proberen te bepalen.

We merken op dat we daarbij geen gebruik maken van data die het verloop in de tijd meten van
het aantal overledenen met vastgestelde doodsoorzaak ‘COVID-19’. Dat is enerzijds omdat er veel
meer overlijdensgevallen met die oorzaak zullen zijn dan bevestigd kan worden via deze administratieve
gegevens en anderzijds omdat het ons doel is ook indirecte effecten op de sterfte mee te nemen in de
modellering. Daarbij kan bijvoorbeeld gedacht worden aan de eerder genoemde uitgestelde zorg voor
andere aandoeningen, of ondersterfte als gevolg van een door de lockdown veroorzaakte daling in het
aantal griep- en verkeersdoden.

We schatten een model waarbij de logaritme van de force of mortality voor leeftijd x en geslacht g in
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week w van 2020 de volgende structuur heeft:

lnµg
x, 2020+w/52 = Ag

x +Bg
xK

g
2020 + αg

x + βg
xκ

g
2020 + lnφgx,w + Bg

xK
g
2020+w/52

oftewel
lnµg

x, 2020+w/52 = lnµg
x,2020 + lnφgx,w + Bg

xK
g
2020+w/52 (1)

waarbij µg
x,2020 de force of mortality van AG2020 voor het jaar 2020 is.

De force of mortality per week kent daarom twee nieuwe termen ten opzichte van de specificatie in
AG2020 voor jaarlijkse waarnemingen. De eerste, lnφgx,w, wordt gëıntroduceerd omdat de totale sterfte
gedurende een jaar niet gelijk verdeeld is over alle verschillende weken: er is over het algemeen wat
meer sterfte in de koude wintermaanden en wat minder in de mildere maanden van het jaar. Deze
grootheid die de fluctuatie van sterfte over de verschillende weken aangeeft noemen we het weekeffect.
De tweede nieuwe term, het product Bg

xK
g
2020+w/52, combineert een nieuw leeftijdseffect B met een nieuw

tijdseffect K, waardoor de modelstructuur van AG2020 behouden blijft maar wel gewerkt kan worden
met fijnmazigere data.

Het verloop van het leeftijdseffect B kan sterk afwijken van de voor AG2020 geschatte waarden voor
B en β omdat we weten dat oversterfte in 2020 vooral bij de hoogste leeftijden sterk opliep. Vanwege dat
effect ligt het niet voor de hand om de impact van de pandemie te modelleren door enkel een aanpassing
in de tijdreeksen Kg

2020 en κg2020 te maken, zonder de extra termen die we nu toegevoegd hebben. Er
wordt geen extra term toegevoegd die enkel van de leeftijd en de week afhangt (vergelijkbaar met de
termen Ag

2020 en αg
2020), omdat dit zou betekenen dat we op voorhand vastleggen dat er een blijvend

effect is van het virus, zelfs als waarden van de bijbehorende tijdreeksen K in de toekomst naar nul
zouden gaan.

Kalibratie van het model

We schatten de nieuwe parameters Bg
x en Kg

2020+w/52 in het model onder de gebruikelijke aanname dat

het aantal sterftegevallen in een week een Poisson-verdeling heeft. Daardoor kunnen we een maximum
likelihood-methode gebruiken die lijkt op de methode die voor AG2020 gebruikt is. De nieuwe tijdreeksen
K zullen geen regelmatig verloop kennen omdat er variatie in de tijd is in het aantal besmettingen door
genomen mitigerende maatregelen, maar ook omdat sterftekansen na besmetting in de loop van de tijd
gedaald zijn als gevolg van verbeterde behandelmethoden. Omdat het beleid, en dus ook de effecten van
het beleid, sterk per land kunnen verschillen, gebruiken we alleen extra databronnen voor de sterfte in
Nederland om de extra risicofactoren als gevolg van de pandemie in te schatten.

Omdat we nu met een model werken op basis van wekelijkse waarden in plaats van jaarlijkse, moeten
we nu rekening houden met variatie in sterfte gedurende het jaar en de manier waarop we met AG 2020
bepaalde jaarlijkse sterftekansen interpoleren. Dit zijn immers allebei nieuwe aspecten die een rol spelen
bij de overgang van een specificatie voor jaarlijkse waarden naar wekelijkse waarden. Om inzicht te
krijgen in de robuustheid van onze resultaten onder verschillende manieren om hier mee om te gaan,
zullen we de parameters van het model op twee verschillende manieren schatten.

Ter illustratie van onze aanpak toont Figuur 3 de verdeling van sterfte verspreid over het jaar,
geaggregeerd over de beide seksen en alle leeftijden in de dataset (0 tot en met 99). De grijze lijnen
lijnen geven voor de jaren 2010 tot en met 2019 weer hoe sterfte fluctueert over de weken, waarbij
de overlijdensgevallen van alle leeftijden en beide geslachten zijn meegenomen. We zien een duidelijke
variatie in de tijd: de griepgolf rondom de tiende week van 2018 is duidelijk zichtbaar. De waarde 100% in
de figuur correspondeert dus met week waarin exact 1/52 van de totale sterfte in dat jaar plaatsvond. De
groene lijn is berekend als gemiddelde over de grijze lijnen, en betreft dus het waargenomen gemiddelde
effect per week. Het is duidelijk dat sterfte gedurende het jaar niet gelijk is verdeeld: zoals verwacht
overlijden in de wintermaanden meer mensen dan tijdens de zomermaanden. We hebben met behukp
van cyclic cubic splines ook een glad effect geschat aan de hand van de jaarlijkse historische observaties
zoals hier getoond, en het resultaat is weergegeven met de oranje lijn. Het gladde verloop sluit precies
aan bij de overgang van week 52 naar week 1.

Bij het kalibreren van het COVID-19-effect kunnen we op verschillende wijzen omgaan met het
weekeffect. Indien vooraf geen weekeffect wordt geschat en lnφgx,w gelijk wordt gesteld aan 0, dan zal
een eventueel aanwezig weekeffect worden opgenomen in de tijdreeksen Kg

2020+w/52. Een alternatieve

aanpak is om de vooraf bepaalde schatter voor het historische weekeffect (het geschatte gladde effect dat
is weergegeven door de oranje lijn in Figuur 3) op te nemen in φgx,w, en daar een term bij op te tellen
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Figuur 3: Geobserveerde fractie jaarsterfte per week en geschat weekeffect, geaggregeerd over leeftijden
en seksen.

om voor elke week w te interpoleren tussen de AG2020 sterftekansen voor 1 januari (die overeenkomen
met week w = 1) en de AG2020 sterftekansen voor 1 januari van het volgende jaar (die overeenkomen
met week w = 52). Het meenemen van deze twee effecten in lnφgx,w zorgt ervoor dat het product
Bg

xK
g
2020+w/52 puur de waargenomen afwijking ten opzichte van AG2020 representeert. We zullen de

eerste aanpak aanduiden met de term “tijdreeks weekeffect plus COVID-19” en de tweede aanpak met
“tijdreeks enkel COVID-19”. Door deze twee methoden met elkaar te vergelijken wordt duidelijk of deze
keuzes al dan niet tot verschillende conclusies over de impact van de pandemie leiden.1

Geschatte parameterwaarden

Voor de kalibratie van modelparameters gebruiken we informatie van de eerste week in 2020 tot en met
de tiende week in 2021. We gebruiken de leeftijden x ∈ {40, ..., 98} omdat het aantal overlijdensgevallen
voor leeftijden onder de 40 bijzonder klein is, waardoor het leeftijdseffect voor die leeftijden relatief veel
meetruis bevat.

Methode I: Tijdreeks weekeffect plus COVID-19
In Figuur 4 staan de resultaten van de kalibratie op grond van de eerste methode. We zien in de
linkergrafiek dat het leeftijdseffect een duidelijke stijgende lijn laat zien, die voor vrouwen vanaf leeftijd
75 vrijwel constant wordt maar voor mannen niet. De tijdreeks K in de rechtergrafiek toont voor zowel
mannen als vrouwen het bekende verloop van de pandemie, met een eerste golf die piekt in april 2020 en
een tweede golf met maximale impact aan het eind van 2020 en laat voor beide seksen vrijwel hetzelfde
verloop zien.

Methode II: Tijdreeks enkel COVID-19
Figuur 5 toont de geschatte parameters indien vooraf rekening wordt gehouden met een weekeffect en
de force of mortality gedurende het jaar wordt gëınterpoleerd tussen de waarden aan het begin van het
jaar en het einde van het jaar. In de rechtergrafiek zien we opnieuw duidelijk de piek in april 2020 en de
tweede golf eind 2020 terugkomen. De lijn ligt vrijwel overal boven nul, wat betekent dat er nauwelijks
ondersterfte was gedurende 2020; alleen tijdens de zomer lijkt er een korte periode van ondersterfte te zijn
geweest. Het verloop van het tijdseffect in Figuur 5 is anders dan in Figuur 4, omdat in de kalibratie van
Figuur 5 al rekening is gehouden met een weekeffect, terwijl in de kalibratie van Figuur 4 het weekeffect
in de tijdreeks K is meegenomen. Dit zien we met name in de zomerweken 20 tot en met 40. Dit verklaart
ook waarom in Figuur 4 het tijdseffect wel onder nul is komen te liggen tijdens de zomerweken: er was
toen vrijwel geen ondersterfte maar wel een “seizoenseffect”. We zien hier ook het inmiddels bekende
effect dat de impact voor mannen groter was dan voor vrouwen in de rechtergrafiek terug.

1Technische details voor de gebruikte kalibratiemethoden zijn te vinden in de Appendix van dit document.
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Figuur 4: Geschatte parameterwaarden, tijdreeks weekeffect plus COVID-19 (methode I).

Figuur 5: Geschatte parameterwaarden, tijdreeks enkel COVID-19 (methode II).

Geschatte over- en ondersterfte

Om het effect van de pandemie op de sterfte in Nederland inzichtelijk te maken, tonen we in Figuren 6
tot en met 9 voor een aantal leeftijden de verwachte sterfte per week zoals die geprognosticeerd is onder
AG2020 met weekeffect (dat wil zeggen: door de tijdreeks K op nul te zetten), de verwachte sterfte per
week volgens de nieuwe specificatie in (1) waarin de impact van COVID-19 meegenomen wordt, en de
daadwerkelijk geobserveerde sterfte in die week. In de figuren worden die weergeven met respectievelijk
Exp, Fit en Obs. In elke figuur toont de linkerhelft het resultaat van de eerste schattingsmethode
(Weekeffect onderdeel van geschatte tijdreeks) en de rechterhelft de alternatieve methode (Weekeffect
vooraf geschat), zodat de uitkomsten voor elk van de vier leeftijden met elkaar vergeleken kunnen worden.

Op grond van de analyses met weekdata concluderen we dat de over- en ondersterfte over 2020 en
de eerste weken van 2021 een duidelijk patroon in tijd en leeftijd laat zien. We zien opnieuw dat hoge
leeftijden veel sterker getroffen worden dan lage leeftijden en dat met name mannen op hogere leeftijd
een grotere kans hadden om als direct of indirect gevolg van de COVID-19-pandemie te overlijden. Na
correcties voor de weekeffecten die het gevolg zijn van een overgang op wekelijkse in plaats van jaarlijkse
data, onderscheiden we ook duidelijk de impact van de eerste en tweede golf van de pandemie terwijl we
ook zien dat aan het eind van onze datareeks, rond de 10e week van 2021, er nauwelijks nog sprake lijkt
te zijn van over- of ondersterfte. Dat effect is sterker bij de 75-, 85- en 95-jarigen dan bij de 65-jarigen;
mogelijk omdat die leeftijdscategorieën eerder aan de beurt waren bij de vaccinatieprogramma’s. De
sterfte lijkt rond week 10 van 2021 weer min of meer op het eerdere niveau te zijn als wat voor 2020
gebruikelijk was, door vaccinaties en andere maatregelen om het aantal infecties met dodelijke afloop
terug te dringen.

Voor al deze effecten geldt dat ze behoorlijk robuust blijken te zijn voor de manier waarop effecten
gedurende het jaar meegenomen worden in de kalibratie, aangezien de resultaten voor de twee schattings-
methoden dicht bij elkaar blijken te liggen. Dat blijkt ook te gelden wanneer een iets langere of kortere
tijdsperiode gebruikt wordt in de kalibratie, of een andere manier van interpolatie voor exposures, of
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wanneer weekeffecten apart geschat werden voor de beide seksen en verschillende leeftijdscategorieën.
Dat suggereert dat we er inderdaad in slagen het tijdseffect en het leeftijdseffect voor de impact van de
pandemie te isoleren.

Figuur 6: Sterfte per week: observaties en prognoses op leeftijd 65. Links methode I, rechts methode II.

Figuur 7: Sterfte per week: observaties en prognoses op leeftijd 75. Links methode I, rechts methode II.

Figuur 8: Sterfte per week: observaties en prognoses op leeftijd 85. Links methode I, rechts methode II.

De uitkomst dat tegen het einde van de analyseperiode de gerealiseerde sterfte weer ongeveer overeen-
komt met de verwachte sterfte volgens AG2020 zorgt ervoor dat de tijdreeks K die over- en ondersterfte
representeert weer rond het nulniveau zit. Als dat mede het gevolg is van de vaccinatieprogramma’s (en
hoewel andere mitigerende maatregelen ook effect hebben lijkt dat, ook op grond van de meest recente
data, het geval), dan zal de bescherming die deze bieden nog toenemen naarmate meer mensen gevac-
cineerd worden. Daarom zijn er op dit moment geen doorslaggevende redenen om aan te nemen dat
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Figuur 9: Sterfte per week: observaties en prognoses op leeftijd 95. Links methode I, rechts methode II.

als gevolg van de pandemie er substantieel meer overlijdensgevallen mogen worden verwacht dan eerder
volgens AG2020 geprognosticeerd. Dit resulteert in de conclusie van de Commissie dat er op dit moment
geen aanleiding is om een aanpassing te publiceren voor het prognosemodel AG2020.

Analyses door andere instanties

Hoewel er inmiddels enorm veel kennis opgedaan is over het SARS-CoV-2-virus en de ziekte COVID-19
die het kan veroorzaken, zijn er nog veel dingen onduidelijk. Veel resultaten in de medische en epidemio-
logische literatuur over de risico’s op besmetting, ernstige ziekte en sterfte zijn gebaseerd op studies met
beperkte aantallen die focussen op een specifieke deelpopulatie, zoals mensen die in een bepaald land of
regio wonen, of een groep patiënten met een bepaalde bestaande aandoening. Bovendien verandert de
aard en de ernst van de risico’s doorlopend. De impact van de pandemie op de bevolkingssterfte in een
land wordt immers mede bepaald door de kans op besmetting, de kans op ziekte gegeven besmetting en
de kans op sterfte wanneer iemand eenmaal ziek is. Deze kansen kennen alle drie een dynamisch verloop
in de tijd en dat maakt het inschatten van toekomstige effecten extra lastig. De kans op besmetting
hangt onder andere af van mitigerende maatregelen die overheden nemen en die variëren per land en
soms per regio. De kans op ziekte gegeven besmetting hangt af van welke variant van het virus men
oploopt en of men al dan niet gevaccinneerd is, en we weten dat door mutaties steeds nieuwe varianten
van het virus kunnen ontstaan. En de kans op sterfte wanneer de ziekte ernstige vormen aanneemt,
hangt af van de toereikendheid van medische voorzieningen en de effectiviteit van behandelmethoden,
en ook die zijn aan veranderingen onderhevig. Die laatste veranderingen zijn gelukkig meestal positief
omdat medici meer leren over het virus en de IC-capaciteit succesvol opgeschaald is. Tegelijkertijd zijn
diagnoses en behandelmethoden voor andere aandoeningen hierdoor uitgesteld, wat tot extra sterfte zou
kunnen leiden in de komende jaren, terwijl sterfte als gevolg van COVID-19 onder mensen die toch al zeer
ziek waren juist tot minder sterfte in de toekomst zou kunnen leiden omdat een deel van te verwachten
latere sterfte nu eerder plaatsvindt[1]. De combinatie van al deze effecten zorgt ervoor dat waar medische
kennis over het virus wereldwijd opgedaan wordt en toepasbaar is, de door de pandemie veroorzaakte
oversterfte in verschillende landen of regio’s moeilijk met elkaar te vergelijken blijft zolang niet voor zulke
verschillen gecorrigeerd kan worden [10].

Een aantal dingen lijkt inmiddels wel vastgesteld te zijn in de medische en epidemiologische literatuur,
zij het met enige voorzichtigheid. De hierboven gepresenteerde analyse van de Nederlandse sterftedata in
2020 en heel veel andere studies overal ter wereld laten zien dat sterfte als gevolg van COVID-19 vooral
voorkomt bij de allerhoogste leeftijden, en dat het risico op overlijden voor mannen iets groter is dan
voor vrouwen. Tegelijkertijd lijken vrouwen een grotere kans te hebben om een variant van COVID-19 op
te lopen die niet dodelijk is maar wel tot een langdurig ziektebeeld leidt. Dat er een verschil is tussen de
sekses wordt deels verklaard door het feit dat de immuunsystemen van mannen en vrouwen verschillend
kunnen reageren op infecties, en dat lijkt ook het geval te zijn na besmetting met SARS-CoV-2 [16].

Bestaande aandoeningen verhogen het risico om te overlijden als gevolg van een besmetting. Met
name hart- en vaatziekten [13], auto-immuunziekten [3], diabetes [9], obesitas en een verhoogde bloed-
druk [5] blijken een significante impact te hebben [2]. Een studie naar COVID-19-overlijdensgevallen
in Engelse ziekenhuizen vond bovendien een sterke toename van het risico bij hogere waarden op een
schaal voor ‘deprivation’, een variabele die negatieve socio-economische factoren zoals armoede, gebrek
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aan sociale contacten en een lagere opleidingsgraad karakteriseert, en het effect bleek slechts ten dele
toe te schrijven aan het feit dat medische aandoeningen die een risico voor COVID-19 vormen vaker
voorkomen binnen deze groep [18]. Data uit het Verenigd Koninkrijk laat ook zien dat het risico niet
hetzelfde is voor verschillende etniciteiten: in een studie waarbij expliciet gecorrigeerd werd voor leef-
tijd, geslacht, bestaande aandoeningen en socio-economische factoren, blijken mensen met een blanke
huidskleur een lagere kans op sterfte aan COVID-19 te hebben dan mensen met een andere huidskleur.
Een relatief recente grote cohortstudie die veel van deze verschillende factoren mee kon nemen, vond dat
onder de niet-medische indicatoren een hoge leeftijd, mannelijke sekse en zwarte huidskleur de grootste
risicofactoren zijn [3].

Voor de sterfteprognoses voor de hele Nederlandse bevolking zoals die door de Commissie Sterfte
Onderzoek en Werkgroep gemaakt worden, is vooral van belang hoe de sterftekansen per leeftijd en
sekse zich in de toekomst zullen gaan ontwikkelen. In de actuariële wetenschappelijke literatuur en in
publicaties van actuariële beroepsverenigingen of samenwerkingsverbanden zoals de COVID-19 Actuaries
Response Group is veel goede informatie over het verloop van de pandemie te vinden, maar er is relatief
weinig aandacht voor prognoses. Bij de grote actuariële zusterverenigingen zoals het Institute and Faculty
of Actuaries in het Verenigd Koninkrijk en de Society of Actuaries in de Verenigde Staten zijn voor zover
bekend nog geen modellen ontwikkeld om de impact van het virus op toekomstige sterfte in te schatten.
Het Continuous Mortality Investigations (CMI) Projections model van de Britten is geen repliceerbaar
prognosemodel omdat gebruikte dataset en modelbeschrijving niet openbaar zijn en parameters door
gebruikers vrij gekozen kunnen worden, en dus niet geschat worden aan de hand van een statistisch
onderbouwde methode. Wel heeft de CMI Working group aangeraden om de data van 2020 niet mee
te nemen in de kalibratie van de huidige prognose, nadat men professionals middels een survey naar
hun mening hierover gevraagd had. De aanpak in de Verenigde Staten maakt gebruik van data tot en
met 2018 en de verantwoordelijke commissie benoemt expliciet op hun website2 dat men de effecten
van de pandemie pas in 2022 mee zal nemen. In het rapport van de commissie wordt gesuggereerd dat
actuarissen zelf aanpassingen kunnen maken aan de in het model gehanteerde “improvement rates”, maar
zulke aanpassingen worden niet door de Society of Actuaries onderschreven.

Het CBS is al snel na het begin van de pandemie modellen gaan ontwikkelen om de oversterfte als
gevolg van COVID-19 in te kunnen schatten, zie bijvoorbeeld [7]. In dit artikel zijn geavanceerde econo-
metrische en statistische modellen en technieken gebruikt, maar er worden geen leeftijdsspecifieke effecten
meegenomen. Het CBS heeft ook de gevolgen van de pandemie voor de (periode)levensverwachting on-
derzocht, zie [14]. De verwachting die in deze studie wordt uitgesproken, is dat de levensverwachting
na corona weer terug zal keren op het oude niveau, vergelijkbaar met de ontwikkeling van de levens-
verwachting na de Spaanse griep of de tweede wereldoorlog. In het kader van de Bevolkingsprognose
2020 - 2070 (zie [15]) heeft het CBS de sterftekansen voor de jaren 2020-2022 aangepast ten opzichte van
de voorspelde sterftekansen volgens het onderliggende model, gebaseerd op data tot en met 2019. De
overlijdenskansen van 2022 zijn ook bijgesteld, rekening houdend met een mogelijk opleving van corona
gedurende het najaar van 2021 en met een uitloop in 2022. In de voorspellingen hanteert het CBS vanaf
2023 de volgens het onderliggende model voorspelde overlijdenskansen, vergelijkbaar met het gebruik
van AG2020 als “best estimate” voor toekomstige overlijdenskansen.

De verdere ontwikkeling van sterfte als direct of indirect gevolg van de pandemie zal uiteraard sterk
afhangen van de effectiviteit van huidige en toekomstige vaccins tegen de huidige en toekomstige varianten
van het virus. Actuarissen kunnen daar geen inschatting van maken: dat moeten we aan de experts
overlaten.

Bij grote uitbraken van ziektes worden drie stadia onderscheiden: epidemie, pandemie en endemie
[4]. Wanneer er lokaal een onverwachte stijging in aantal ziektegevallen plaatsvindt, spreekt men van
een epidemie, waarbij de ziekte niet noodzakelijkerwijs besmettelijk hoeft te zijn; denk bijvoorbeeld
aan overgewicht en drugsgebruik. Een uitbraak van een ziekte wordt een pandemie genoemd, wanneer
de stijging van het aantal gevallen exponentieel is en de ziekte de bevolking in verschillende landen
heeft bereikt. Bij een endemie keren ziektegevallen regelmatig terug en zijn de uitbraken beperkt tot
specifieke regio’s. Wetenschappers wereldwijd [11] en in Nederland [17] verwachten dat de SARS-CoV-
2-pandemie zal overgaan naar een endemische toestand. SARS-CoV-2 zal dus niet verdwijnen, maar
er zullen wel minder mensen echt ziek van worden [11]. Deze verwachte ontwikkeling is in lijn met
de griepepidemieën die jaarlijks terugkomen, en waar voor mensen met een risico indicatie jaarlijks
een griepprik beschikbaar wordt gesteld [6]. Dit betekent niet dat kleine, tijdelijke oplevingen zijn
uitgesloten. Volgens een grote groep onderzoekers zijn er verschillende mogelijke oorzaken voor tijdelijke
oplevingen. De meest waarschijnlijke hiervan zijn: de mogelijkheid dat het virus zich muteert en daarmee

2Zie: www.actuaries.org.uk/learn-and-develop/continuous-mortality-investigation/cmi-working-papers
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immuun wordt voor het vaccin, afnemende immuniteit, ongelijke verdeling van vaccins, en mensen die
niet gevaccineerd zijn of zich niet willen laten vaccineren [11]. Voor de meeste mensen die het virus al een
keer hebben gehad of die zijn gevaccineerd zal het ziektebeeld minder ernstig zijn, vanwege de antistoffen
die zij in hun lichaam hebben.

Door het succes van de vaccinatieprogramma’s in Nederland acht de directeur van het Outbreak Ma-
nagement Team (OMT) een volgende golf op dit moment onwaarschijnlijk [8]. Het meest recente advies
van het OMT bij het schrijven van dit rapport [12] meldt dat bij gelijkblijvend beleid een vrij snelle
verdere afname van nieuwe IC-opnames is te verwachten en dat de daling van IC-opnames en zieken-
huisopnames voor COVID-19 wordt veroorzaakt door een toename van de immuniteit door vaccinatie in
aanvulling op de immuniteit door doorgemaakte infectie.

Conclusie voor een mogelijke tussentijdse aanpassing van AG2020

De Commissie ziet op dit moment geen doorslaggevende redenen om aan te nemen dat als gevolg van de
COVID-19-pandemie er substantieel meer of minder gestorven zal worden dan eerder geprognosticeerd.
Daarom heeft de Commissie Sterfte Onderzoek besloten om de prognosetafel AG2020 niet bij te stellen,
maar om deze tot september 2022 te handhaven als “best estimate” voor de toekomstige overlevingskansen
en levensverwachtingen in Nederland.

De door de Commissie en Werkgroep uitgevoerde analyses zouden niet mogelijk geweest zijn zonder de
extra datasets die op korte termijn, en soms in een andere vorm dan gebruikelijk, aangeleverd werden
door het Centraal Bureau voor de Statistiek. We willen het CBS daar bij dezen zeer hartelijk voor
bedanken: juist ook door onze ervaringen met datasets uit andere Europese landen beseffen we eens te
meer hoe waardevol het is dat de datavoorziening in Nederland zo voortreffelijk geregeld is.
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Appendix: Kalibratie van het model

Omdat we het effect van COVID-19 modelleren als extra factor in de eerdere modelspecificatie voor
AG2020 kunnen voor de parameters

Ag
x, Bg

x, Kg
2020, αg

x, βg
x, κg2020

de waarden gebruikt worden die eerder geschat werden tijdens de kalibratie van AG2020 in de zomer van
2020. Aangezien die samen µg

x, 2020 bepalen en we alleen gebruik maken van de Nederlandse data is het
schattingsprobleem voor de extra factoren in (1) gebaseerd op de aanname dat de sterfte voor gegeven
exposures Poisson verdeeld is:

Dg
x,2020+w/52 ∼ Poisson

(
Eg

x,2020+w/52 µ
g
x,2020 φ

g
x,w exp(Bg

xK
g
2020+w/52)

)
.

In termen van de versimpelde notatie

Dg
xw = Dg

x,2020+w/52, Eg
xw = Eg

x,2020+w/52, Kg
w = Kg

2020+w/52, µg
x,2020 = µg

x,2020

is de benodigde dataset dus

{(Eg
xw, D

g
xw), x ∈ X , g ∈ {m, v}, w ∈ W},

voor de gekozen deelverzameling X = {40, ..., 98} van leeftijden en de verzameling W ⊆ {0, 1, .., 52 + 10}
van weken3 sinds 1 januari 2020.

De parameters {(Bg
x,K

g
w); x ∈ X , g ∈ {m, v}, w ∈ W} kunnen nu geschat worden middels maxima-

lisatie van de log-likelihood per sekse. We bepalen dus voor g ∈ {m, v}:

(B̂g
x, K̂

g
w) = arg min

(Bg
x,K

g
w)

∑
x∈X

∑
w∈W

(
Dg

xw(Bg
xK

g
w)−Dpred,g

xw exp(Bg
xK

g
w)
)
, (2)

waarbij we de notatie
Dpred,g

xw = Eg
xwµ

g
x,2020φ

g
xw

invoeren voor het verwachte aantal sterftegevallen in week w van 2020 volgens AG2020 bij gegeven
exposures aan het begin van de week, eventueel rekening houdend met een weekeffect. Omdat de model-
structuur te interpreteren is als een Lee-Carter specificatie voor oversterfte, die leeftijds- en tijdseffecten
isoleert, kan men gebruik maken van de gebruikelijke algoritmen om de optimalisatie van de likelihood
uit te voeren.

Daarvoor moet dan wel nog de waarde van φgxw gespecificeerd worden. Zoals beschreven in de
hoofdtekst zijn twee aannamen gedefinieerd om het weekeffect mee te nemen:

I. Weekeffect onderdeel van geschatte tijdreeks. Dit komt neer op de specificatie φgxw = 1,
oftewel lnφgxw = 0. Wanneer we in de in Figuren 6 tot en met 9 voor de geprognosticeerde en
gerealiseerde sterfte het effect van fluctuaties per week willen laten zien, doen we dat door daar
ook het historisch gemiddelde van die fluctuaties te tonen (de groene lijn in Figuur 3):

Dseaspred,g
xw = Dpred,g

xw Sw, Sw = 1
2

∑
g∈{m,f}

1
10

∑
t∈{2010,..,2019}

1
59

∑
x∈{40,...,98}

(
Dg

xtw
1
52

∑
w̃D

g
xtw̃

)
.

met Dg
xtw de geobserveerde sterfte voor week w van jaar t voor leeftijd x en geslacht g.

II. Weekeffect vooraf geschat. Bij deze aanpak wordt vooraf een schatter voor φgx,w bepaald door
een glad effect te schatten op grond van historische gemiddelden (zie de oranje lijn in Figuur 3) en
bovendien te interpoleren gedurende het jaar door een term

w

52
(lnµx,2021 − lnµx,2020)

aan lnφgx,w toe te voegen. Hierdoor wordt rekening gehouden met de ontwikkeling van de force of
mortality gedurende het jaar. In week 52 van een jaar ligt de force of mortality mogelijk dichter bij
de force of mortality van het volgende jaar dan bij de force of mortality voor het huidige jaar. Om
hier rekening mee te houden, wordt de logaritme van de force of mortality dus lineair gëınterpoleerd.

3Het jaar 2020 telde bij de door het CBS gehanteerde kalenderconventie NEN 2772/ISO 8601 een (onvolledige) 53e week
en 2021 een (onvolledige) 0e week; er is een correctie in de datasets uitgevoerd door die twee samen te voegen.


