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SAMENVATTING

WERELDBEVOLKING IN TRANSITIE

Introductie

De wederzijdse relatie tussen mens en milieu is een belangrijk en interessant onderwerp van
onderzoek. Enerzijds zijn menselijke activiteiten van invloed op de structuur en functioneren van
de aarde. De consequenties van deze activiteiten manifesteren zich in verscheidene onderdelen van
het milieusysteem. Eén van deze consequenties is bijvoorbeeld een toename van verstedelijkt
gebied en van land dat gebruikt wordt voor voedselproductie. Aan de andere kant worden
demografische veranderingen mede bepaald door de mate van beschikbaarheid van verscheidene
natuurlijke hulpbronnen van het milieusysteem en door sociaal-economische omstandigheden.
Schoon drinkwater, voeding, opleiding en inkomen zijn enkele voorbeelden van factoren die van
invloed zijn op geboorte en sterfte. Het verband tussen het economisch-, milieu- en menselijk sys-
teem wordt beschreven in het concept ‘global change’. Om inzicht in bevolkingsdynamiek te krij-
gen, en daarmee in mogelijke toekomstige demografische ontwikkelingen, is dit concept als uit-
gangskader genomen. Het doel van deze studie is te onderzoeken welke wederzijdse verbanden van
belang zijn voor de toekomstige bevolkingsontwikkelingen.

Demografische transitie

Bevolkingsomvang en -structuur kunnen worden beschouwd als de resultante van twee funda-
mentele demografische componenten: fertiliteit en mortaliteit. De fertiliteitcomponent beschrijft
de vruchtbaarheidspatronen waaruit het aantal kinderen berekend kan worden; de mortaliteit of
sterftecomponent beschrijft de epidemiologische factoren waarmee de sterfte wordt berekend. De
theorie van de demografische transitie verklaart bevolkingsdynamiek op basis van een combinatie
van de fertiliteits- en de epidemiologische transitie. Deze theorie biedt een raamwerk om de
bevolkingsontwikkelingen te beschrijven en te relateren aan de onderliggende milieugerelateerde
en sociaal-economische condities. In de demografische transitie zijn de volgende drie fasen te
onderscheiden:

• De pre-transitie fase. Deze fase wordt gekarakteriseerd door hoge sterfte die met name
bepaald wordt door infectieziekten. De corresponderende levensverwachting in deze fase is
ongeveer 30 jaar. Het hoge aantal van 6 à 7 kinderen per vrouw compenseert de hoge sterfte en
resulteert in een min of meer constante bevolkingsomvang; 

• De transitie fase. In deze fase daalt de sterfte. Verbeteringen in sanitaire voorzieningen en rio-
lering, in combinatie met een hogere voedselproductie, zijn hiervoor een belangrijke oorzaak.
De afname van de sterfte wordt, meestal met een vertraging, gevolgd door een daling in fertil-
iteit. Modernisatie wordt gezien als een belangrijke onderliggende factor van deze fertiliteit-
stransitie. De discrepantie tussen sterfte en geboorte resulteert in bevolkingsgroei;

SAMENVATTING



WORLD POPULATION IN TRANSITION

238

• De post-transitionele fase. In deze fase stabiliseren sterfteniveaus en is de levensverwachting
ongeveer 80 jaar waarbij chronische ziekten dominant zijn geworden. Ook het vruchtbaarheids-
niveau stabiliseert op een niveau van 1.5 à 2 kinderen per vrouw. In het begin van deze fase is er
een geringe toename van de bevolking als gevolg van de (jongere) leeftijdstructuur. Maar bij een
aanhoudend relatief laag aantal kinderen per vrouw kan de bevolking zelfs afnemen.

De drie fasen zijn universeel van aard: zowel in de zogenaamde ontwikkelingslanden als in
ontwikkelde landen wordt dit transitiepatroon waargenomen. De verschillen bestaan met name
uit het verschil in startpunt en snelheid van de demografische transitie. Ontwikkelingslanden
bevinden zich aan het begin van de transitiefase, terwijl de meeste ontwikkelde landen de
demografische transitie al doorlopen hebben.

Conceptuele  modelbenadering

Om een adequaat computersimulatiemodel te ontwikkelen dat bovengenoemde demografische
transitie beschrijft, is een formele procedure toegepast. In deze procedure zijn de volgende stappen
gevolgd: 

• Een kwalitatieve beschrijving van het probleemgebied waarbij onder andere is ingegaan op de
fasering van de demografische transitie; 

• Een conceptuele en mathematische beschrijving van het model. Hiervoor is gebruik gemaakt
van een systeemdynamische benadering die zeer geschikt is voor het modelleren van geïn-
tegreerde processen. Daarbij spelen terugkoppelingen binnen een systeem (bijvoorbeeld het
systeem waarin demografische transitie plaatsvindt) en interacties met andere deelsystemen
(zoals het milieusysteem) een belangrijke rol. De integratie van verschillende deelsystemen kent
een horizontale en verticale dimensie. Deze twee dimensies worden gewaarborgd door de
toepassing van het ‘Pressure-State-Impact-Response’ mechanisme (PSIR) op alle deelsystemen; 

• Het kalibreren en valideren van het simulatiemodel. Als waardevolle exercitie zijn hiervoor
ondermeer gevoeligheids- en onzekerheidsanalyses uitgevoerd;

• Het experimenteren met het model en communiceren van modeluitkomsten. Voor het com-
municeren van modeluitkomsten is mede gebruik gemaakt van indicatoren. De visualisatie van
uitkomsten is hierbij een belangrijk aspect.

Deze procedure resulteert in een gekalibreerd en gevalideerd simulatiemodel PHOENIX, waarvan
integratie en visualisatie belangrijke karakteristieken zijn.

Het PHOENIX modelraamwerk

Het inschatten van de toekomstige bevolkingsomvang kent een lange historie. De modellen
waarmee bevolkingsprojecties worden gedaan variëren van geavanceerde geïntegreerde benade-
ringen waarin vruchtbaarheids- en sterfteniveaus gerelateerd worden aan economische en milieu-
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factoren (zoals World3, TRESHOLD21, TARGETS) tot eenvoudiger benaderingen zoals het
gebruik van logistische functies of statistische trendextrapolaties. Op basis van een evaluatie van de
diverse modelbenaderingen, waarin demografie een belangrijk component vormt, is een selectie
gemaakt van aspecten die bruikbaar zijn voor de ontwikkeling van een demografisch model. Het
computersimulatiemodel PHOENIX, bestaat uit submodellen voor fertiliteit  en mortaliteit. De
uitkomsten van deze submodellen, aantal geborenen en sterfte naar leeftijd, bepalen vervolgens de
bevolkingsomvang en -structuur. Hiervoor is een standaard cohortmodelbenadering toegepast met
101 eenjaars leeftijdsgroepen en de twee sekses. Daarnaast wordt in het model ook rekening
gehouden met migratie. Vanwege de complexiteit van migratie, en haar rol in demografische tran-
sitie, zijn in PHOENIX netto migratie stromen exogeen opgenomen. 

Het fertiliteitsmodel

Om het aantal jaarlijkse geboorten te berekenen wordt gekeken naar het totale vruchtbaarheids-
cijfer, ofwel het aantal kinderen dat een vrouw naar verwachting zal krijgen gegeven de huidige
vruchtbaarheidscijfers per leeftijdtijdsgroep. Bongaarts en Potter hebben onderzoek verricht naar de
factoren, de zogenaamde ‘proximate determinants’, die het vruchtbaarheidsniveau van een 
populatie bepalen. De vier belangrijkste factoren waaruit het totale vruchtbaarheidscijfer kan 
worden afgeleid zijn: gebruik en effectiviteit van anticonceptie methoden; huwelijkse leeftijd; spon-
tane en geïnduceerde abortus; postpartum infecundabiliteit. Deze vier factoren corresponderen met
vier indices die een waarde van 0 tot 1 kunnen aannemen. Het vruchtbaarheidsmodel van Bongaarts
en Potter levert een methodiek waarmee het totale vruchtbaarheidscijfer afgeleid kan worden door
het product van deze indices te vermenigvuldigen met een maximale totale biologische vrucht-
baarheid. Deze maximale biologische vruchtbaarheid is ingeschat op 15.3 kinderen per vrouw. 

Eén van de tekortkomingen van het Bongaarts en Potter model is dat het een statische benadering
is waarin terugkoppelingen ontbreken. In PHOENIX is de methode verder ontwikkeld tot een
systeemdynamische benadering. De belangrijkste uitbreidingen en verbeteringen zijn:

• Het relateren van de proximate determinants aan het gemiddelde ontwikkelingsniveau van de
bevolking dat wordt gepresenteerd door de Human Development Index (HDI). De HDI is een
veel gebruikte index, ontwikkeld door de UNDP en bestaat uit de componenten: 
levensverwachting; inkomen per hoofd en educatieniveau. Deze componenten worden ook
gezien als belangrijke elementen van het modernisatieproces;

• Het gebruik van anticonceptie is gemodelleerd als een diffusieproces. Afhankelijk van een indi-
vidueel- of microbewustzijn voor anticonceptiegebruik in combinatie met beleidsinspannin-
gen, kan een drempelwaarde van 20% worden overschreden. Vanaf dat moment vindt er een
autonome versprei-ding van het gebruik van anticonceptiva plaats volgens een logistische func-
tie. Dat wil zeggen dat er op ieder tijdstip nieuwe gebruikers bijkomen afhankelijk van het
actuele gebruik, het percentage potentiële gebruikers en een bepaalde diffusiefactor. Onderzoek
heeft uitgewezen dat de diffusiefactor die de snelheid van dit proces bepaald, rond de 7% ligt;

SAMENVATTING



WORLD POPULATION IN TRANSITION

240

• De volgende beleidsmaatregelen zijn expliciet gemodelleerd: massacommunicatie,
geboorteregeling, educatie en abortuswetgeving. De grootte van het effect van deze beleidsfac-
toren op de diverse proximate determinants is mede afhankelijk van een overheids- of macrobe-
wustzijn om bevolkingsbeleid te gaan voeren;

• Als extra uitbreiding voor het beschrijven van de fertiliteitstransitie is een tweetal meer gede-
tailleerde modelbenaderingen beschreven. De eerste, het leeftijdsspecifieke model, is nagenoeg
gelijk aan de bovenstaande benadering. Daarbij wordt in de meeste variabelen de leeftijd van de
moeder expliciet onderscheiden. In de tweede benadering, het multistate model, worden
diverse additionele aspecten onderscheiden. Voorbeelden hiervan zijn de zwangerschapsmaand
en het specifieke aantal kinderen dat een vrouw heeft.

Het mortaliteitsmodel

In de beschrijving van sterftepatronen zijn twee dimensies te onderscheiden: het moment waarop
men doodgaat en de oorzaak waaraan men doodgaat. De theorie van de epidemiologische transitie
incorporeert deze twee aspecten. In het begin van de transitie hebben infectieziekten een domi-
nante rol en eisen hun tol met name onder kinderen jonger dan 5 jaar. Met de verbetering van
hygiënische omstandigheden en voeding, als ook door verbeteringen in medische technologie en
voorzieningen, wordt de sterfte als gevolg van infectieziekten sterk gereduceerd. Echter, met het
controleren en zelfs elimineren van infectieziekten, kunnen chronische ziekten zich meer mani-
festeren. Met deze substitutie van infectieziekten door chronische ziekten vindt ook een verschui-
ving in moment van sterfte plaats van lage naar hogere leeftijden. 

In het mortaliteitsmodel, dat de epidemiologische transitie simuleert, worden de totale sterfte-
cijfers berekend op basis van de volgende vier componenten: expositie gerelateerde sterfte, 
moedersterfte, AIDS en een restcategorie.

1. Expositie gerelateerde sterfte. De belangrijkste factoren die een risico vormen voor de gezond-
heid zijn hierin onderscheiden. Uit onderzoek is gebleken dat de sociaal-economische status
(SES) de belangrijkste factor bij gezondheidsrisico’s is. In PHOENIX worden twee SES cate-
gorieën onderscheiden: die gedefinieerd zijn op basis van alfabetisme in combinatie met de
verdeling van inkomen. Binnen deze tweedeling worden in de lage SES-categorie additionele
risicofactoren als ondervoeding, toegankelijkheid tot schoon drinkwater en een leefomgeving
met malariarisico’s meegenomen. In de hoge SES-categorie worden rookgedrag en het hebben
van hoge bloeddruk onderscheiden. Binnen de twee SES categorieën worden de combinaties
van de diverse factoren ook als aparte subcategorie gemodelleerd (bijvoorbeeld de combinatie
van roken en hoge bloeddruk). Dit resulteert in 12 expositiecategorieën, die gerelateerd zijn
aan sociaal-economische factoren (bijvoorbeeld gemiddeld inkomen per hoofd) en milieugere-
lateerde factoren (bijvoorbeeld gemiddelde dagelijkse voedselbeschikbaarheid). Voor deze 12
categorieën is een relatief risico (RR) gegeven. Deze RR-factor geeft aan hoe groot het addi-
tioneel risico is dat een persoon loopt als deze is blootgesteld aan één van de 12 categorieën,
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vergeleken met personen die niet aan dit risico zijn blootgesteld. Deze relatieve risico’s, die cor-
responderen met de 12 categorieën, zijn niet constant maar afhankelijk van het niveau van de
gezondheidszorg. Het niveau van de gezondheidszorg is gerelateerd aan het inkomensdeel dat
daaraan wordt besteed;

2. Moedersterfte. Het aantal doden toegewezen aan moedersterfte is relatief laag; ongeveer
585000 vrouwen overlijden wereldwijd aan de gevolgen van complicaties bij de zwangerschap
of geboorte. Echter, gezien de lage niveaus van moedersterfte in ontwikkelde landen, kan een
groot gedeelte van deze sterfte worden voorkomen. Deze categorie vertegenwoordigt bovendien
een van de integratie-aspecten van fertiliteit en mortaliteit, zeker omdat het niet veilig uit-
voeren van een abortus een belangrijke factor van moedersterfte kan zijn;

3. AIDS. Het aantal mensen dat besmet is met HIV, of dat inmiddels AIDS heeft, is momenteel
33,4 miljoen. In een aantal regio’s zijn de huidige en toekomstige gevolgen van AIDS dusdanig
groot -in bijvoorbeeld Sub-Sahara Afrika leeft 8% van de bevolking in de leeftijd 15-49 jaar
met HIV/AIDS- dat dit als aparte sterftecomponent onderscheiden is;

4. Restcategorie. Een gedeelte van de totale sterfte kan niet worden toegewezen aan bovenstaande
sterfterisico’s. Voorbeelden hiervan zijn: ongelukken, luchtvervuiling en oorlogen. Als gevolg
van de relevantie, diversiteit en complexiteit van deze sterftecategorie is deze exogeen 
gemodelleerd.

Toepassingen en resultaten

Eén van de aspecten om tot een adequaat computersimulatiemodel te komen, is de toepassing van
het model in verscheidene casestudies. Voor de PHOENIX zijn deze casestudies India, China,
Mexico en Nederland. Deze landen zijn geselecteerd op basis van een aantal criteria, zoals het aan-
deel van het land in de wereldbevolking of de fasering van de demografische transitie. Eerst is
aangetoond dat het simulatiemodel historische tijdreeksen (periode 1950-2000) kan repro-
duceren. Vervolgens kunnen projecties voor toekomst worden gecreëerd. Om tot deze toekomst-
projecties te komen, worden toekomstscenario’s opgesteld voor diverse variabelen (zoals bijvoor-
beeld economische groei, voedselbeschikbaarheid en toegang tot schoon drinkwater). Op basis van
deze scenario’s zijn voor de vier casestudies toekomstprojecties van de bevolking gemaakt. Hiermee
wordt inzicht verkregen in de belangrijkste factoren die van invloed zijn op de (toekomstige)
demografische situatie. Daarnaast wordt ingegaan op de mogelijke consequenties van deze projec-
ties voor de leeftijdstructuur, bijvoorbeeld bij aanhoudende vergrijzing en ontgroening.

Op basis van de bevindingen bij het toepassen van het model op deze casestudies, is het simu-
latiemodel ook toegepast op de 17 belangrijkste wereldregio’s. De resultaten van deze mondiale
projecties wijzen op stijging van de wereldbevolking tot 8.8 miljard mensen in 2055 en vervolgens
een daling tot 7.6 miljard in 2100. Met name het toenemende aandeel van de wereldbevolking in
de vier Afrikaanse regio’s, alsmede het afnemende aandeel van de ontwikkelde landen, zijn aan-
merkelijk. Als additioneel experiment is de mogelijke invloed van migratie op de West-Europese
bevolking geanalyseerd. De consequenties van een hoog  en een laag migratiescenario zijn onder-
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zocht. Hieruit blijkt dat in het lage scenario de vergrijzing snel doorzet en de bevolkingsaantallen
ver zullen teruglopen. In het hoge scenario is daar ook sprake van, maar in mindere mate. De 
pluriformiteit van de bevolking neemt in dit scenario aanzienlijk toe; de totale bevolking bestaat
dan in 2050 voor 80% en in 2100 voor 50% uit afstammelingen van de oorspronkelijke bevolking
uit het jaar 1950.


