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Samenvatting (Summary in Dutch)

Dit proefschrift bestaat uit vier essays, verdeeld over twee onderwerpen. Hoofdstukken 2 en

3 onderzoeken hoe het sterftecijfer later in het leven bëınvloed wordt wanneer een persoon

geboren wordt tijdens een recessie. Het onderwerp van Hoofdstukken 4 en 5 is het bivariate

gecensureerde probit model. In deze latere hoofdstukken wordt onderzocht wat bruikbare

instrumenten kunnen zijn die behulpzaam zijn voor identificatie van het model.

Slechte levensomstandigheden vroeg in het leven zijn gerelateerd aan een waaier van

gezondheidsproblemen later in het leven (Barker, 1998; Case et al., 2003; Hayward en Gor-

man, 2004). Hoofdstukken 2 en 3 benadrukken het oorzakelijke verband tussen de economi-

sche voorwaarden in de jeugd en mortaliteit op latere leeftijd (Van den Berg, Lindeboom,

en Portrait, 2006). Meer specifiek, Hoofdstuk 2 analyseert de interactie tussen sociale klasse

en de conjunctuur-cyclus vroeg in het leven als determinanten van individuele mortaliteit

later in het leven. De armoede tijdens kinderjaren leidt tot een lager loon en slechtere

gezondheid (O’Rand, 2006). Voorts worden deze individuen uit lagere klasse disproporti-

oneel sterk bëınvloed door het geboren worden tijdens een recessie. Wij voegen gegevens

van individuen uit Nederlandse geboorte-, huwelijks- en overlijdens-registers samen, over de

periode 1815–2000, met historische gegevens over macro-economische variabelen en gezond-

heidsindicatoren. Wij schatten duurmodellen en ongelijkheidsmaatstaven. De ongelijkheid

in mortaliteit tussen sociale klassen wordt ontbonden in verschillende componenten, zoals

het lange termijn effect van sociale klasse op mortaliteit, en het klasse-specifieke effect van

de conjunctuur-cyclus in de jeugd op mortaliteit. Wij bestuderen ook sociale mobiliteit en

analyseren hoe de grootte en de samenstelling van geboortecohorten veranderen met de

relatieve staat van de economie binnen de conjunctuur-cyclus bij geboorte.

De resultaten tonen dat macro-economische voorwaarden vroeg in het leven een duur-

zaam effect op mortaliteit hebben en, specifiek, dat lagere sociale klassen meer lijden onder

een recessie rond hun geboorte. Wij tonen dat kinderen uit midden en hogere klassen (uit

families met een hoger gemiddeld inkomen) minder lange termijn gevolgen van ongun-

stige tijdelijke macro-schokken bij geboorte op hun gezondheid ondervinden. De resultaten
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worden niet verklaard door sociale mobiliteit, en de sociale klasse en haar interactie met

voorbijgaande macro-schokken bij geboorte bëınvloeden mortaliteit op alle leeftijden. Wij

vinden dat de gevolgen van de sociale klasse groter zijn in absolute waarde voor vrou-

wen dan voor mannen. Dit suggereert dat mortaliteit voor vrouwen sterker gedreven wordt

door de gemiddelde economische situatie in hun familie. De gevoeligheid voor een negatieve

schok, d.w.z. recessie, bij geboorte is gelijkwaardig, net als de mate waarin de gevoeligheid

voor zo’n schok door sociale klasse kan worden gecompenseerd. Het zou nuttig kunnen

zijn om meer uitvoerige informatie over de individuele sociale mobiliteit te hebben, om

inzicht in de verschillen in de resultaten tussen geslachten te achterhalen. Evenzo zouden

stamboomgegevens kunnen helpen om deze kwesties nog grondiger te onderzoeken.

De resultaten hebben enkele implicaties voor beleid, in het bijzonder in ontwikkelings-

landen. De controle tijdens recessies van de gezondheid van zwangere vrouwen en baby’s uit

lagere sociale klassen zou hun mortaliteit later in het leven beduidend kunnen verminde-

ren. De projecties van toekomstige gezondheidszorg en behoefte aan sociale voorzieningen

kunnen worden verbeterd door rekening te houden met de gevolgen op lange termijn van

de conjunctuur-cyclus tijdens de vroege kinderjaren.

Hoofdstuk 3 voert een parallelle analyse uit voor acht Europese landen om het effect van

de economische situatie tijdens de jeugd op mortaliteit later in het leven te bekijken. Om

een flexibel duurmodel met de methode van maximale aannemelijkheid te schatten voor

individuele historische gegevens, vergelijkbaar met Van den Berg, Lindeboom, en Portrait

(2006), hebben we een longitudinale gegevensreeks nodig over een voldoende lange peri-

ode. Dit maakt het mogelijk om lange termijn effecten te meten. Gegevensreeksen van dit

type zijn echter zeldzaam. Om de parallelle analyse uit te voeren gaan we daarom over

op geaggregeerde data. Levenstabellen per cohort vormen een ideale bron van informa-

tie: Zij volgen de mortaliteit van geboortecohorten over hun gehele leven, over een lange

tijdsperiode. Dergelijke gegevens worden verzameld in de ‘Human Mortality Database’, een

uitgebreid project met openbaar toegankelijke mortaliteitsgegevens voor meerdere landen

over de 19de en 20ste eeuw. De gegevens in deze database zijn voor de diverse landen op ver-

gelijkbare wijze verzameld (Wilmoth et al., 2007). Voor de belangrijkste resultaten van het

hoofdstuk gebruiken wij de zogenoemde Minimum Chi-Kwadraat methode op overgangs-

gegevens (Cockx, 1997). Deze methode geeft asymptotische efficiëntie en robuustheid tegen

misspecificatie (Ryu, 1994; Cockx, 1997). Wij gebruiken een zogeheten continue-tijd pro-

portioneel risico specificatie en laten ook niet-waargenomen heterogeniteit toe. Hiernaast

laten we toe dat de grootte van geboortecohorten varieert tussen de diverse cohorten.

Wij analyseren de gegevens van de sterftetabel van het cohort voor Denemarken, Enge-

land en Wales, Finland, Italië, Nederland, Noorwegen, Zweden en Zwitserland. Hoewel wij

verschillen tussen landen vinden, wijst een meerderheid van de resultaten op een significant

negatief effect van de cyclische component van de conjunctuur-cyclus bij geboorte. Dit im-
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pliceert dat geboren-worden in een recessie de mortaliteit later in het leven verhoogt. Voor

de invloed van de cyclus tijdens de jeugd zijn de resultaten minder homogeen. Het effect

is niettemin negatief en significant voor vele landen. Het hoofdstuk toont de mogelijkheid

aan om een parallelle analyse uit te voeren op een dataset van aanzienlijke afmetingen met

behulp van een eenvoudige doch efficiënte methodologie voor geaggregeerde gegevens uit

levenstabellen.

Het tweede deel van het proefschrift concentreert zich op steekproef selectiemodellen, en

om precies te zijn op de variant met een binaire afhankelijke variabele in de uitkomstverge-

lijking: het gecensureerde of bivariate probit model met steekproef selectie (Van de Ven en

Van Praag, 1981; Meng en Schmidt, 1985; Dubin en Rivers, 1990). Voor de identificatie van

de parameters introduceren wij instrumenten in de selectievergelijking. Deze instrumenten

zijn variabelen die de selectie in de steekproef bëınvloeden, zonder echter van invloed te

zijn op de uitkomstvariabele. Het aantal en het type van de potentiële instrumenten zou

tot complicaties voor convergentie van de schatting kunnen leiden. Ook kan het model zelf

een aantal problemen voor de schatting veroorzaken, bijvoorbeeld door een gebrek aan

variatie in de uitkomstvariabele. Hoofdstuk 4 analyseert deze kwesties met behulp van een

reeks simulatie experimenten. We onderzoeken of het probleem van steekproefselectie op-

treedt aan de hand van de likelihood ratio test; het empirische significantie niveau en het

onderscheidingsvermogen relateren we aan de steekproefgrootte en het aantal en type van

de gebruikte instrumenten. Wij maken ook een vergelijkende analyse van parametrische

en semi-niet-parametrische methodes in een simulatie experiment, bij het opnemen van

of een klein aantal continue variabelen of een kleiner of groter aantal binaire variabelen

als instrumenten. Deze experimenten laten zien wat het onderscheidingsvermogen van een

dergelijke test in empirische toepassingen kan zijn, evenals het gedrag van de verschillende

schattingsmethoden, in termen van bias en van detectering van een selectie probleem. De

resultaten van dit hoofdstuk worden toegepast op een dataset die in Hoofdstuk 5 nog na-

der geanalyseerd zal worden. Een serie binaire variabelen gebaseerd op de identiteit van

de interviewer wordt hierbij gebruikt als instrumentele variabelen, om te bepalen of er een

selectie effect optreedt in een twee-traps panel survey.

De methodes die in dit hoofdstuk worden vergeleken zijn zowel parametrisch als semi-

niet-parametrisch. Als parametrische methodes gebruiken we de methode van maximale

aannemelijkheid, conditionele maximale aannemelijkheid, een twee-staps methode verge-

lijkbaar met de benadering van Heckman (1975, 1979) en een Bayesiaanse methode met

Gibbs sampling. De semi-niet-parametrische methode is gebaseerd op Gallant en Nychka

(1987), aangepast aan het gecensureerde probit model van dit hoofdstuk.

De resultaten tonen dat het gebrek aan informativiteit van gegevens van een bivariaat

probit model met steekproefselectie versterkt kan worden wanneer de correlatie tussen de

uitkomst- en selectievergelijking hoog is. Zelfs met een steekproef van grootte N = 5000
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kan het voor komen dat selectiviteit maar zelden gedetecteerd wordt, ook al wordt de

meest efficiënte methode van maximale aannemelijkheid gebruikt. Voor een correct gespe-

cificeerd model met continue instrumenten gedragen alle geëvalueerde procedures zich op

een vergelijkbare wijze, in termen van bias van de coëfficiënten in de uitkomst- en selectie-

vergelijking. De tijd die voor de optimalisatie benodigd is, is echter extreem hoog voor de

semi-niet-parametrische methode. Wanneer de binaire variabelen als instrumenten worden

gëıntroduceerd, wordt de optimalisatie moeizamer. Van alle beschouwde methodes geeft

maximale aannemelijkheid de beste resultaten, niet alleen in termen van schattingsfouten,

maar ook in vereiste rekentijd. Echter in simulaties blijkt dat de correlatiecoëfficiënt tot in

38% van de gevallen geschat wordt op de grens van het toegelaten gebied, wanneer de wer-

kelijke correlatie hoog is (ρ = 0.9) en een groot aantal binaire instrumentele variabelen aan

het model wordt toegevoegd. Een Bayesiaanse schatting vermijdt dit probleem volledig,

hoewel de schatting van de correlatiecoëfficiënt ook hier niet erg precies is. De semi-niet-

parametrische methode geeft een iets beter resultaat in deze situatie, hoewel uiteindelijk

toch de maximale aannemelijkheidsmethode over het geheel bezien de beste resultaten lijkt

te geven.

De geschatte modellen in dit hoofdstuk zijn correct gespecificeerd. De vraag die zich

voordoet is hoe de resultaten veranderen als de instrumentele variabelen weggelaten wor-

den uit de schatting van het model. Het zou tevens interessant zijn om alternatieven te

onderzoeken voor de hier gebruikte likelihood ratio test voor selectiviteit. Wat betreft de

Bayesiaanse procedure zou een vergelijking op basis van de Bayes factor of marginale li-

kelihood tot een robuustere test kunnen leiden. Ook zou het percentage van selectie in de

steekproef gevarieerd kunnen worden, aangezien dit percentage de informativiteit van een

steekproef bëınvloedt en hiermee ook de snelheid van convergentie en de fractie schattingen

dat eindigt op de grens van het toegelaten gebied van de parameters.

De simulatie experimenten in Hoofdstuk 4 verstrekken inzicht in de schatting van bi-

variate gecensureerde probit modellen. In Hoofdstuk 5 onderzoeken wij het probleem van

panel attrition veroorzaakt door niet-waargenomen kenmerken. Het gebruik van instru-

mentele variabele methoden om te corrigeren voor deze endogene attrition is gebaseerd op

het idee dat deze variabelen enkel invloed hebben op de selectie vergelijking. In de lite-

ratuur wordt in dit geval gesproken over exclusion restrictions. De keus van instrumenten

hangt gewoonlijk af van veronderstellingen die in principe niet testbaar zijn. In ons geval

echter beschikken we over informatie uit een alternatieve werkloosheidsadministratie over

attritors en niet-attritors. Dit stelt ons in staat om te beoordelen of de kenmerken van

de onderzoeksinterviewer bruikbare en informatieve instrumenten voor attrition zijn. De

gegevens betreffen werkloze arbeiders, en de uitkomstvariabele is of de betreffende werkloze

uiteindelijk een baan vindt. De analyse bestaat uit de schatting van een parametrisch binair

uitkomstmodel en een variant waarin het bivariate probit model gecombineerd wordt met
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steekproefselectie, op zowel de gegevens uit de survey en ook de gegevens uit de werklozen-

administratie. De bevindingen in Hoofdstuk 4 spelen een belangrijke rol om de robuustheid

van de resultaten in Hoofdstuk 5 te begrijpen.

Wij vinden dat de attrition in de survey van invloed is op de uitkomstvariabele. Daarom

zoeken we naar mogelijke instrumenten die op de informatie van de persoon van de inter-

viewer worden gebaseerd. Als kandidaat-instrumenten worden overwogen: de duur van het

eerste gesprek, het aantal gesprekken dat aan de interviewer in de eerste ronde wordt toege-

wezen, de fractie met succes voltooide gesprekken in de eerste ronde en de identiteit van de

interviewer die de gesprekken uitvoerde, zoals gemodelleerd door interviewerdummies. De

identiteit van de interviewer en de succes-scores van de interviewer blijken geldige instru-

menten te zijn, in de zin dat zij informatief zijn voor de attrition, maar niet verwant met

de uitkomstvariabele. Voor de andere kandidaat-instrumenten is niet aan deze voorwaarde

voldaan. Deze resultaten zijn van direct belang voor instituten die loopbaanonderzoeken

doen, en ook voor onderzoekers die niet kunnen beschikken over zo’n rijke administratieve

dataset als wij tot onze beschikking hadden. Uiteindelijk schatten wij het selectie model

met de succes score van de interviewer als instrument in de selectie vergelijking. De pres-

taties van dit model zijn niet heel sterk in de zin dat het model moeilijkheden had om

onvoorwaardelijke kansen op het vinden van een baan te genereren die voldoende dicht

lagen bij de resultaten gebaseerd op een model dat ook van de alternatieve, uitgebreide

data set gebruik maakte. Wij concluderen dat de schatting van selectie modellen met bi-

naire uitkomst variabelen waarschijnlijk grotere steekproeven vereist, zoals onderzocht in

Hoofdstuk 4.


