Gezond ouder worden

LASA “Gezond ouder worden”
VU medisch centrum / Vrije Universiteit
Van der Boechorststraat 7
1081 BT Amsterdam
Tel. 020 - 4446770
Fax 020 - 4446775
www.lasa-vu.nl

Vrije Universiteit
Afdeling Sociologie

Communicatie & Marketing VU 22886_1

VU medisch centrum
EMGO instituut voor onderzoek naar gezondheid en zorg

Nieuwsbrief 17

Colofon
Redactie
Vormgeving
Drukwerk
Uitgave

Dorly Deeg, Marleen van der Horst, Noëlle Sant
Joost van Ommen - Dienst Marketing & Communicatie VU
Mewa
december 2013

Wilt u op de hoogte blijven van het LASA nieuws?
W:
www.lasa-vu.nl
E:
LASA@vumc.nl
T:
020-4446770
@lasavumc

Een jaar vol mijlpalen

2013 was voor LASA een zeer productief jaar. Er
hebben maar liefst negen promoties en één oratie
plaatsgevonden. Wat er in de proefschriften staat
en hoe de kersverse doctoren hun promotietraject
ervaren hebben leest u in deze nieuwsbrief. Arjan
Braam is benoemd tot bijzonder hoogleraar bij de
Universiteit van Humanistiek en vertelt over zijn
plannen voor de komende jaren.
Allen hebben in ieder geval ruim gebruik gemaakt
van alle gegevens die u als deelnemers hebt
geleverd, dus de felicitaties zijn ook aan U!
Ook werd in 2013 het 400ste wetenschappelijke
artikel gebaseerd op gegevens uit het LASAonderzoek gepubliceerd. Het artikel is geschreven
door Bianca Suanet samen met Theo van Tilburg,
en Marjolein Broese van Groenou: Nonkin in older
adults’ personal networks: more important among
later cohorts? Het artikel is verschenen in Journals
of Gerontology. Op de website van LASA kunt u het
hele artikel lezen. www.lasa-vu.nl > publications

trouwe interviewsters. In het afgelopen jaar zijn er
meer dan 1000 nieuwe deelnemers bijgekomen.
Dat komt omdat we elke 10 jaar weer nieuwe
55-65 jarigen in het onderzoek opnemen. Hierdoor
kunnen we ook verschillende generaties met elkaar
vergelijken. Bijvoorbeeld de mensen die tussen de
60 en 65 jaar waren in 1993, in 2003, en nu in
2013. Dit jaar doet er voor het eerst ook een grote
groep migrantenouderen mee van 55 tot 65 jaar.
U bent echt met velen. Daarmee bent u met recht
een representatieve steekproef van de Nederlandse
bevolking. Fijn dat u meedoet. U levert hiermee een
belangrijke bijdrage aan de kennis over het ouder
worden in Nederland.
Wij hopen dat u veel plezier beleeft aan deze
nieuwsbrief.
Het LASA-team wenst u fijne feestdagen en alle
goeds voor 2014!
De redactie:

Verder hebben we dit jaar de 5000 deelnemer
aan het onderzoek welkom geheten. De
wetenschappelijk directeur van LASA, Dorly Deeg,
overhandigde haar een bloemetje. De foto toont de
5000ste deelnemer met één van onze
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Elsevier: ‘De onderzoeksresultaten laten zien dat
ouderen meer veerkracht hebben dan ze zelf vaak
denken. Ze passen zich aan hun nieuwe omgeving
aan en gaan nieuwe contacten niet uit de weg. Van
de tweeduizend ouderen die vragenlijsten hebben
ingevuld voor en na hun verhuizing bleek vrijwel
niemand na de verhuizing emotioneel eenzamer te
zijn geworden,’ aldus Bloem.(nr.8, 2013)

Residential relocation and personal networks of
older Dutch adults
Door Brigitte Bloem
Op 22 januari jl. was ik de eerste in de rij LASApromoties van dit jaar. Ik onderzocht verhuizingen
van ouderen en de gevolgen voor hun persoonlijke
netwerken en gevoelens van eenzaamheid.

Parool: Ouderen leven op in verzorgingshuis (2101-13)
Ouderen zien vaak op tegen verhuizing naar
een aanleunwoning of verzorgingshuis, maar uit
onderzoek van Brigitte Bloem blijkt dat ouderen
daar juist opleven.

Een Nederlands gezegde luidt: Oude bomen moet je
niet verplanten. Er wordt dan ook vaak gedacht dat
ouderen verhuizen beschouwen als een stressvolle
gebeurtenis, en de overheid stimuleert de wens van
ouderen om zolang mogelijk zelfstandig te blijven
wonen in hun vertrouwde huis.

2

Ouderen verhuizen over het algemeen naar een
verzorgings- of verpleeghuis wanneer hun
gezondheid slecht is en ze al langer alleen wonen.
Vaak zijn ze dan al enige tijd omringd door een
netwerk van mantelzorgers en professionele
zorgverleners. Na de verhuizing zijn deze kwetsbare
ouderen minder emotioneel eenzaam. Emotionele
eenzaamheid gaat vooral over het gemis aan goede
vrienden enaan gezelligheid.
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Brigitte Bloem

Mijn proefschrift deed veel stof opwaaien in de
media. Het bleek een ‘hot topic’ te zijn getuige
de artikelen in de diverse bladen, waaronder
het Financieele Dagblad, de Telegraaf, het
Reformatorisch Dagblad, het Parool en Elsevier.
Social Sciences
Een Faculty
paarof quotes:

RD: Volgens Bloem is een omslag in het denken over
verhuizingen door senioren wenselijk. „De overheid
moet ouderen en hun sociale omgeving voorlichting
gaan geven over alle voor- en nadelen van de
vertrouwde thuissituatie. Daarnaast moet nagegaan
worden wat goedkoper is: in de eigen woning
blijven wonen met alle mogelijke aanpassingen
van dien en de eventuele zorg van professionals en
mantelzorgers, of verhuizen naar een zorginstelling.
Wanneer dit in kaart is gebracht, kan een oudere
een weloverwogen keuze maken.”

Residential relocation and personal networks of older Dutch adults

Ik onderzocht verhuizingen in relatie tot levensgebeurtenissen, zoals pensionering, het verlies van
een partner en een slechter wordende gezondheid.
Voor het fenomeen dat ouderen na een
pensionering naar een mooiere of warmere
omgeving verhuizen, werden geen aanwijzingen
gevonden. In het algemeen verliezen ouderen
na een verhuizing vooral het contact met hun
voormalige buren maar ze gaan in hun nieuwe
omgeving weer nieuwe buurcontacten aan.
Vrijwilligerswerk, gevoelens van veiligheid en een
landelijke omgeving maken dit gemakkelijker. Ik
concludeer dan ook dat een verhuizing niet sociaal
of emotioneel ontwrichtend is en dat ouderen goed
in staat zijn zich aan te passen. De groep ouderen
die hun partner verliest en al een slechtere
gezondheid had, verhuist meestal naar een
aangepast huis, bijvoorbeeld een aanleunwoning.

Residential relocation and personal
networks of older Dutch adults
Brigitte Bloem
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Pensionering in transitie, Nederlandse gepensioneerden in een veranderende sociale context
Door Rabina Cozijnsen
Voor mij was een van de mooie kanten van het
werken met de gegevens van LASA dat ik de situatie
van gepensioneerden in Nederland in beeld
kon brengen. Niet, zoals in veel andere studies, de
pensioenervaringen van mensen bij één of enkele
bedrijven, maar een dwarsdoorsnede van pensioenervaringen van Nederlanders, zowel mannen als
vrouwen, uit allerlei beroepen. Doel van het onderzoek was te achterhalen hoe de overgang van werk
naar pensioen is veranderd als gevolg van de veranderende sociale context tussen 1992 en 2009.
En er is nogal wat veranderd!
Door de vergrijzing is de druk op de pensioenen
toegenomen. Het vervroegd uittreden is vanaf de
jaren negentig aan banden gelegd. Het economische klimaat is veranderd: na een lange periode
van groei is er sprake van stagnatie uitmondend
in de crisis waar we nu nog steeds mee te maken
hebben. Tegelijkertijd is de kijk op gepensioneerden veranderd. Lag de nadruk in de jaren negentig
nog op ‘welverdiende rust’, nu worden gepensioneerden vaker gezien als een ‘last’ voor de samenleving. Tot slot is het ook belangrijk om te noemen
dat degenen die de afgelopen decennia met pensioen gingen tot verschillende geboorte cohorten
behoren. De periode van geboorte heeft grote
invloed op iemands levensloop. Het beïnvloedt normen en waarden waarmee men opgroeit, maar ook
de mogelijkheden voor scholing en het vinden van
een passende baan. Hierdoor kan het dat gepensioneerden uit verschillende geboortecohorten de
overgang van werk naar pensioen anders ervaren.

konden in de jaren negentig wellicht meer profiteren van alle mogelijkheden rond het vervroegd uittreden, waardoor zij in die periode een hoger welbevinden ervoeren dan gepensioneerde vrouwen.
Pensionering hoeft steeds minder een breuk in
het sociale leven te zijn dan vaak wordt verondersteld. Daarnaast is een actief leven na pensionering meer de norm. Actief blijven, zowel geestelijk
als lichamelijk, en in contact blijven met anderen
en de wereld, draagt bij aan de gezondheid van
mensen op latere leeftijd. Recente ontwikkelingen geven echter aan dat de omstandigheden
van gepensioneerden moeilijker zijn geworden.
Maatschappelijke en pensioenvoorzieningen worden versoberd, waardoor de verantwoordelijkheid
en mogelijkheid voor het opbouwen van een prettig
leven na pensionering steeds meer bij het individu
komen te liggen. Of de maatschappelijke positie
van gepensioneerden hierdoor zal verslechteren is
een belangrijke vraag voor de toekomst.
Rabina Cozijnsen promoveerde op 7 februari 2013.
De titel van haar proefschrift luidt:
Retirement in transition.
Dutch retirees in a changing social context.

Uit mijn onderzoek blijkt dat de ervaringen rond
de pensionering van opeenvolgende geboortecohorten van LASA deelnemers zijn veranderd.
Tegenwoordig blijven vriendschappelijke relaties
met collega’s vaker bestaan na de pensionering.
Steeds meer gepensioneerden zijn lid van een
sportclub en sporten regelmatig. Daar tegenover
staat dat gepensioneerden aan het begin van de
21e eeuw minder vaak tevreden zijn over hun
financiële situatie dan mensen die in de jaren
negentig met pensioen gingen. Verder is het welbevinden onder gepensioneerde mannen de afgelopen jaren afgenomen, dat van vrouwen is de
afgelopen twee decennia gelijk gebleven. Mannen
l a s a
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Everyday activities of ageing couples: changes in
the face of declining health
Door Fenna van Nes
Samen goed ouder worden. Dat is het onderwerp
van het onderzoek waarop ik 13 juni ben gepromoveerd. Ik heb LASA respondenten en hun partner
geïnterviewd om te onderzoeken hoe oudere
echtparen zich aanpassen aan een afnemende
gezondheid.
In de toekomst zullen steeds meer gehuwden
samen oud worden, en zelfstandig blijven wonen.
Veel ouderen krijgen te maken met een achteruitgang van hun gezondheid. Daardoor kunnen vaak
dagelijkse activiteiten niet meer of niet meer op
dezelfde wijze gedaan worden. Problemen in de
uitvoering van activiteiten zijn vooral belangrijk
als het gaat om activiteiten die voor mensen een
persoonlijke betekenis hebben. Het promotieonderzoek geeft inzicht in veranderingen in de
dagelijkse individuele en gezamenlijke activiteiten
van oudere echtparen.
4

De resultaten laten zien, dat de veranderingen in
dagelijkse activiteiten meestal geleidelijk verliepen.
Het bestond uit aan de ene kant een proces van
‘convergeren’: een vermindering van dagelijkse
activiteiten in een kleiner wordende leefwereld.
Echtparen gingen daarbij steeds meer activiteiten samen doen om zo hun zelfstandigheid te
behouden. De andere kant bestond uit ‘bij blijven’.
Daarbij gebruikten de geïnterviewde echtparen
dagelijkse activiteiten om lichamelijk en cognitief fit
te blijven en de verbinding met de wijdere sociale
wereld te behouden. Dat echtparen meer samen
gingen doen, betekende niet dat zij hun individuele identiteit verloren: zowel een individuele als
gezamenlijke (‘wij’) identiteit kan blijven bestaan.
De betekenissen van bepaalde activiteiten veranderden, maar datgene wat belangrijk was, beleef
behouden.

zonder fysieke beperkingen die getrouwd waren
met een vrouw die ook geen beperkingen had.
De man deed dus ondanks zijn beperkingen nog
net zo veel sociale activiteiten. Echter, de vrouw
die getrouwd was met een man met fysieke
beperkingen, deed zelf minder sociale activiteiten,
ook al had ze zelf geen fysieke beperkingen.
Vrouwen met fysieke beperkingen bleken in staat
sociaal actief te blijven, onafhankelijk van hun al
dan niet gezonde partner.
Het onderzoek biedt handvatten voor
beroepsbeoefenaren die met ouderen werken voor
de toekomstige begeleiding van stellen in ‘goed’
samen oud worden.

EVERYDAY ACTIVITIES OF AGEING COUPLES:
CHANGES IN THE FACE OF DECLINING HEALTH
Fenna van Nes

Ook werd op basis van gegevens van een grote
groep 50+ echtparen het verband tussen de
lichamelijke gezondheidsproblemen van de ene
echtgenoot en de sociale activiteiten van de andere
echtgenoot onderzocht. De resultaten laten zien
dat de mate van sociale activiteiten van mannen
met fysieke beperkingen die getrouwd waren met
een vrouw zonder fysieke beperkingen niet veel
verschilde van de sociale participatie van mannen
l a s a
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Ouderen bespreken lang niet altijd hun voorkeuren voor levensverlengende behandeling
met hun arts
Door Pam Kaspers
Op 4 september ben ik gepromoveerd aan de
Vrije Universiteit op het onderwerp ‘Zorg rond
het levenseinde en wensen betreffende het (wel of
niet) behandelen van ouderen in de laatste drie
levensmaanden’ (End-of-life care and preferences
for (non)treatment decisions in older people during
the last three months of life).
Ik vroeg voor mijn onderzoek aan naasten van
overledenen uit LASA via een vragenlijst om de
laatste drie levensmaanden van de overledene
te beschrijven. Zo kreeg ik gegevens van 168
overledenen uit de LASA-groep die representatief is
voor Nederlandse ouderen. Dezelfde vragenlijst
werd voorgelegd aan de nabestaanden van 175
ouderen met een wilsverklaring.

de laatste levensfase uit te spreken nodig en
belangrijk is.
Het promotietraject vond ik een zeer bijzondere
ervaring: wat heb ik veel ontdekt en geleerd,
zowel op persoonlijk vlak, als ook wat betreft
het uitvoeren van wetenschappelijk onderzoek.
De samenwerking met de onderzoekers en
medewerkers van LASA heb ik als zeer prettig
ervaren. In mijn beleving is LASA een team van
zeer gedreven mensen die met veel interesse en
plezier het gemeenschappelijke doel nastreven:
alle ‘ins & outs’ onderzoeken over het proces van
ouder worden. Dankjewel voor deze bijzondere
tijd!‘.

Naasten van overleden ouderen waren in ongeveer
de helft van de gevallen niet op de hoogte van
de voorkeuren van deze ouderen ten aanzien van
het al dan niet starten van levensverlengende
behandelingen, zoals reanimatie. In de meerderheid
van de gevallen waarin de voorkeuren wel bekend
waren bij de naaste, had de overledene deze niet
met hun arts besproken.

5

Van 42% van de overleden ouderen gaven de
naasten aan dat de patiënt een wens voor al dan
niet reanimeren had in geval van een hartstilstand
(12% reanimeren, 30% niet reanimeren). Van deze
ouderen had 4 op de 10 deze wens besproken met
hun arts. Ouderen met een wilsverklaring hadden
niet alleen vaker een voorkeur, maar hadden deze
ook vaker besproken met hun arts. Tenslotte
bleek dat de voorkeuren van ouderen meestal
hetzelfde bleven tussen 3 maanden en 3 dagen
voor overlijden.
Voor het geven van passende zorg in de laatste
levensfase is het belangrijk dat voorkeuren van
ouderen bekend zijn, niet alleen bij naasten maar
ook bij hun behandelend artsen. De stabiliteit
van voorkeuren geeft aan dat dit zinnig is. De
resultaten uit het proefschrift suggereren dat het
stimuleren van patiënten, hun naasten en artsen
om voorkeuren voor al dan niet behandelen in
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Societal dynamics and older adults’ social
functioning
Door Bianca Suanet
Afgelopen 11 oktober 2013 ben ik gepromoveerd
op mijn proefschrift genaamd ‘Societal dynamics
and older adults’ social functioning’. Hierin heb ik
geprobeerd de effecten van sociale veranderingen
over de laatste twintig jaar op sociale participatie
te onderzoeken. Bij sociale veranderingen kan
gedacht worden aan o.a. individualisering, ontkerkelijking, maar ook de nadruk op ouderdom als een
productieve levensfase. Zonder de Longitudinal Aging
Study Amsterdam, waarin meerdere generaties van
ouderen op meerdere meetmomenten ondervraagd
werden over de afgelopen twintig jaar, zou dit nooit
mogelijk zijn geweest!

6

Uit mijn onderzoek zijn een aantal zaken naar
voren gekomen. Ondanks dat men vaak denkt dat
individualisering leidt tot minder contacten is het
tegenovergestelde waar. Huidige generaties van
ouderen zijn sociaal actiever dan hun voorgangers.
De ouderen van nu hebben vaak een breder bereik
aan sociale relaties, met meer niet-familieleden zoals
vrienden, kennissen, mensen die zij kennen van
vrijwilligerswerk etc. Zij behouden deze relaties ook
tot op zeer hoge leeftijd. Dit gold veel minder voor
ouderen die geboren zijn voor 1922; zij verloren vaak
al vanaf hun 75e veel van deze banden. De belangrijkste reden die ik hiervoor vond in mijn onderzoek
is het toegenomen opleidingsniveau en het betere
cognitieve functioneren van hedendaagse ouderen.
Daarnaast kwam ook uit het onderzoek dat jonge
ouderen steeds vaker aan vrijwilligerswerk doen dan
hun voorgangers. Deze bevindingen over niet-familierelaties en vrijwilligerswerk trekken theoretische
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perspectieven die stellen dat er in de ouderdom vaak
sprake is van alleen maar een verlies aan relaties
sterk in twijfel.
Als laatste kwam uit mijn onderzoek naar voren dat
stiefouders in toenemende mate geneigd zijn om hun
stiefkinderen als een belangrijk en regulier contact te
zien met wie zij steun kunnen uitwisselen. Dit geldt
meer voor stiefvaders dan voor stiefmoeders en vooral voor stiefouders die samenwonen of getrouwd zijn
met de biologische ouder van het stiefkind en niet
zozeer voor degenen die een lat-relatie onderhouden.
De toename in stiefouders die een stiefkind noemen
als belangrijk contact wordt hoogstwaarschijnlijk veroorzaakt door de toegenomen normalisering en tolerantie ten aanzien van stieffamilies. Een vraag voor
vervolgonderzoek is of stiefkinderen in de toekomst
ook meer zorg zullen gaan geven aan stiefouders en
van welke factoren dit afhankelijk is.
Naast de mooie data zijn er nog meer redenen
waarom ik mijn promotieonderzoek graag bij LASA
uitvoerde. Het is een multidisciplinaire studie, waarin
naast sociologen ook o.a. epidemiologen en psychologen werken. Daardoor is het mogelijk om over de
schutting te kijken bij andere disciplines. Je wordt
je er meer van bewust dat ontwikkelingen in de verschillende domeinen (cognitief, emotioneel, fysiek,
sociaal) elkaar beïnvloeden. Zo leer je van elkaar.
Maar ook omdat er gepoogd wordt om antwoorden
te geven op maatschappelijk relevante vragen. In
het kader van sociaal functioneren wordt het in de
toekomst, met de introductie van de participatiesamenleving die meer nadruk legt op eigen verantwoordelijkheid van ouderen om een eigen (steun- en zorg)
netwerk te creëren, van groot belang de groepen
te identificeren die hier niet in slagen. In de nabije
toekomst zal ik me voor mijn vervolgonderzoek o.a.
met deze vraag gaan bezighouden.
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Late life depression: sex differences in clinical
presentation and medication use
Door Caroline Sonnenberg
Ik ben psychiater en werk het grootste deel van
mijn tijd op de ouderenpolikliniek van GGZ inGeest,
een grote psychiatrische instelling in Amsterdam.
Daarnaast heb ik mij de afgelopen 15 jaar bezig
gehouden met onderzoek bij LASA. Langzaam maar
toch zeker heeft dit geresulteerd in een proefschrift,
waar ik 14 oktober j.l. op ben gepromoveerd.
Hoewel het traject wat langer duurde dan was voorzien, heb ik het heel verrijkend gevonden om samen
te werken met de collega’s van LASA (veelal geen
artsen, maar met veel kennis van normale aspecten
van ouder worden). Ook heb ik LASA groot zien worden in die periode, en ik ben heel trots op de leiders
van LASA: de professoren Deeg, Beekman en Van
Tilburg. Er zijn al veel promoties geweest, dankzij al
die mooie LASA-gegevens.
En heel bijzonder is om te zien, hoe trouw u allen
elke drie jaar weer al die vragen en onderzoeken
heeft doorstaan, zodat er een unieke dataverzameling kon ontstaan. In 1992, bij de start
van LASA, wisten we eigenlijk niet hoe het met de
ouderen in Nederland zou gaan, en nu weten we
daar heel veel over! Dank zij u!

Wat betreft het gebruik van medicijnen vond ik dat
in 1992 slechts 15% van de ouderen met ernstig
depressieve klachten een antidepressivum gebruikte.
Tien jaar later was dat wel iets hoger, nl. 30%,
maar nog steeds laag als je ervan uit gaat dat bij
een ernstige depressie medicatie meestal nodig is.
De stijging kwam vooral door toenemend gebruik
van nieuwere antidepressiva. Een groter deel van de
ouderen met ernstig depressieve klachten gebruikte
kalmeringsmiddelen. Maar deze kunnen de depressie juist verergeren, en hebben ongunstige bijwerkingen, zeker voor ouderen, zoals vallen, geheugenproblemen en sufheid.
De resultaten van het onderzoek dragen, naar
ik hoop, bij aan vergroten van het inzicht in het
vóórkomen en de verschijnselen van depressie bij
oudere vrouwen en mannen. Meer aandacht is nodig
voor passende medicamenteuze behandeling van
ernstige depressie bij ouderen.

7

De titel van mijn proefschrift is: Late life depression:
sex differences in clinical presentation and
medication use. Vertaald is dat: Depressie bij
ouderen: sekseverschillen in klinische presentatie en
medicatiegebruik.
In mijn proefschrift wordt onderzoek beschreven
naar twee aspecten van depressie bij ouderen: verschillen tussen vrouwen en mannen, en gebruik van
antidepressiva en kalmeringsmiddelen. In mijn
onderzoek vond ik, dat net als bij jongere
volwassenen, oudere vrouwen twee keer zo vaak
depressief zijn als oudere mannen. Deels komt dat
doordat vrouwen veel vaker in ongunstige omstandigheden komen, zoals het verliezen van de levenspartner, het krijgen van lichamelijke ziektes met
beperkingen in het dagelijks functioneren, en een
laag inkomen. Ook gaan vrouwen anders om met
sociale steun: ze hebben er niet alleen profijt van,
maar ook last, omdat ze de zorgen van anderen
gemakkelijk op hun eigen schouders nemen. De verschijnselen van de depressie komen bij mannen en
vrouwen sterk overeen, behalve dat vrouwen vaker
huilen dan mannen.
l a s a
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Levensbeschouwing en psychiatrie:
christuswaan of chi-kwadraat?
Door Arjan Braam

8

In onze geestelijke gezondheidszorg is meer
onderzoek en aandacht nodig voor de rol van
levensbeschouwing. Dit heb ik gezegd tijdens
mijn oratie op 24 oktober 2013, toen ik het ambt
van bijzonder hoogleraar aan de Universiteit
voor Humanistiek aanvaardde. Mijn leeropdracht
luidt: ‘Levensbeschouwing en geestelijke
volksgezondheid, met bijzondere aandacht voor de
psychiatrie’.
Hulpverleners van psychiatrische patiënten
praten doorgaans weinig met hun patiënten over
levensbeschouwing. Toch is dit een levensdomein
dat voor veel patiënten relevant is en van belang
kan zijn voor een goede behandeling. Wie
een episode van psychiatrische verschijnselen
meemaakt, komt immers oog in oog te staan
met indringende bestaansvragen. Ik wil met mijn
leerstoel twee typen vragen graag verder uitdiepen:
Ik wil graag meer kennis vergaren over
het verband tussen levensbeschouwing en
psychopathologie:
Hoe manifesteert zich levensbeschouwing in
het verloop van het ziektebeeld? Ondersteunt of
ondermijnt levensbeschouwing de psychische
gezondheid? Of andersom: ondermijnt het ziekzijn
juist de levensbeschouwing? Doel is om deze
vragen met empirisch onderzoek scherper in beeld
te krijgen.
Daarnaast wil ik met behulp van wetenschappelijke
kennis aandacht vragen voor levensbeschouwing
in het psychiatrisch behandelcontact. Deze
beschouwende dimensie raakt zowel de patiënt
als de behandelaar. De patiënt vraagt zich in
en na het doormaken van een heftige ervaring
als een depressie of psychose vaak af hoe het
leven waarde en waardigheid kan behouden. De
behandelaar is juist op zoek naar een manier om
dit bespreekbaar te maken. Welke woorden of
gespreksbenaderingen zijn toelaatbaar?
De wetenschap over levensbeschouwing
en psychiatrie kent benaderingen uit
verschillende disciplines. Tegelijkertijd is het
levensbeschouwelijk landschap snel aan het
veranderen. Begripsverheldering en samenwerking
tussen onderzoekers, behandelaren in de
geestelijke gezondheidszorg en geestelijk
verzorgers zijn daarom van belang.
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Ik werk als psychiater in de crisisdienst van
Altrecht ggz en ben daarnaast in deze organisatie
verantwoordelijk voor de opleiding psychiatrie.
Naast mijn klinische werk ben ik al twintig jaar
betrokken bij empirisch onderzoek naar verbanden
tussen religie en psychiatrie bij ouderen bij LASA.
De leerstoel aan de Universiteit voor Humanistiek
is ingesteld door het KSGV - kenniscentrum
voor levensbeschouwing en geestelijke
volksgezondheid. De Universiteit voor
Humanistiek, het KSGV en Altrecht ggz willen het
genoemde onderzoek gezamenlijk stimuleren en
daarmee bijdragen aan de verdere uitbouw van
een humane kwaliteitszorg. Eerder stelde het KSGV
bijzondere leerstoelen in bij Tilburg University en
de Rijksuniversiteit Groningen.
Bron: website Universiteit van Humanistiek
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Het belang van een goed gehoor
Marieke Pronk
Vrijdag 25 oktober jl. verdedigde ik mijn
proefschrift ‘When your hearing fails you’
(‘Wanneer je gehoor je in de steek laat’) aan het
VU Medisch Centrum te Amsterdam. Een heel
spannende dag vanwege de vragen van zes
deskundigen die ik moest pareren. Tegelijkertijd
was het ook een heel mooie en feestelijke dag, de
kers op de taart van mijn ruim vier jaar durende
onderzoek naar slechthorendheid bij ouderen.
In mijn proefschrift hebben we met behulp van
gegevens uit het LASA-onderzoek onderzoek
gedaan naar risicofactoren van gehoorachteruitgang en naar de psychosociale gevolgen van een
slechter gehoor.
Uit de analyses bleek dat de jaarlijkse algehele
gehoorachteruitgang bij oude ouderen (75+)
twee keer zo groot is als die bij jonge ouderen
(57-65 jaar). Een verminderde cognitieve
snelheid om informatie te verwerken verklaarde
een relevant deel van de verslechtering in het
verstaan van gesprekken in achtergrondrumoer.
Deze bevinding suggereert dat een goede
informatieverwerkingssnelheid in de hersenen
dus belangrijk is voor de verwerking van spraak
gehoord in achtergrondrumoer.

die recent hun partner hadden verloren, kwetsbaar
te zijn om eenzamer te worden. We vermoeden
dat iemand met een reeds beperkt gehoor meer
merkbare en grotere sociale beperkingen ervaart
bij verdere achteruitgang dan iemand in het
beginstadium van slechthorendheid. Weduwen/
weduwnaren zijn mogelijk kwetsbare ouderen bij
wie gehoorachteruitgang negatief zou zijn voor
verkrijgen van een vervangende diepe relatie die
ze verloren hebben in hun partner.
Vervolg op mijn promotieonderzoek:
De PredictOor-Studie
Momenteel ben ik samen met collega-onderzoekers
een nieuwe studie aan het opzetten: de
PredictOor-Studie. We willen gaan onderzoeken
waarin ouderen met gehoorproblemen die hulp
zoeken nu verschillen van ouderen die dat niet
doen. Is dit bijvoorbeeld leeftijd, zijn dit ervaren
gehoorbeperkingen, of misschien gedachten over
hoortoestellen en sociale activiteiten? Om dit te
weten te komen zullen we bij een grote groep
ouderen met gehoorklachten een vragenlijst en een
korte telefonische hoortest afnemen. Een deel van
de deelnemers zullen we werven via audiciens, KNOartsen en huisartsen. Ook zullen we in 2014 een
aantal LASA-respondenten uitnodigen om deel te
nemen aan dit vragenlijstonderzoek. We hopen dat
we door de PredictOor-Studie de barrières te weten
komen die hulp zoeken in de weg staan zodat deze
in de toekomst kunnen worden aangepakt.

Verder blijken ouderen wat eenzamer te worden
van een slechter gehoor. Maar dit gold alleen
voor bepaalde risicogroepen: mannen,
ouderen zonder hoortoestellen en ouderen die
met een partner leven lijken vooral kwetsbaar.
Van hoortoestellen weten we uit ander onderzoek
dat ze gehoorproblemen kunnen verminderen.
Onze bevindingen suggereren dat hoortoestellen
dus ook beschermen tegen eenzaamheid. Mannen
zouden wellicht emotioneel eenzaam worden
door de belasting die hun slechthorendheid zou
uitoefenen op de partnerrelatie. Omdat vrouwen
relatief vaker voor een diepe emotionele band
(mede) uit een diepe vriendschapsrelatie putten
en deze relatie mogelijk minder onder druk komt
door de al bestaande sterke band, zou dit de
afwezigheid van een effect bij hen verklaren.
Tenslotte hebben we bekeken of de snelheid
van gehoorachteruitgang bepalend was voor
psychosociale problemen. Hier bleken vooral
ouderen wier gehoor al beperkt was en ouderen
l a s a
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Coping with loneliness
Door Eric Schoenmakers
Op 31 oktober 2013 was ik aan de beurt om het
podium van de Aula in het hoofdgebouw van de
Vrije Universiteit te betreden.
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Eenzaamheid verminderen: het kan, maar het
is moeilijk. Ik laat in mijn proefschrift zien dat
eenzame oudere mensen wel veel oplossingen
zien, maar er in de regel niet in slagen zelf hun
eenzaamheid te bestrijden. Ongeveer één op
de drie Nederlanders (30%) voelt zich eenzaam.
Eenzaamheid bestrijden kan door je relatienetwerk te vergroten of door de verwachtingen over
je netwerk bij te stellen. Oudere mensen overwegen beide manieren van eenzaamheidsbestrijding. Het risico op ervaren eenzaamheid is groter
voor weduwen/weduwnaren, mensen met een
slechte gezondheid, en ouderen op hoge leeftijd.
Wanneer er een verhoogd risico op eenzaamheid
is, wordt vergroting van het netwerk niet zo vaak
overwogen. Dat is jammer, want de ouderen die
overwegen het netwerk te vergroten, slagen erin
hun situatie in elk geval niet te laten verergeren.
Daarentegen blijkt dat ouderen die hun verwachtingen bijstellen ten aanzien van hun netwerk
uiteindelijk wel een grotere kans op eenzaamheid
hebben.

aan te doen, weet welke mogelijkheden daartoe
bestaan en de vaardigheden heeft of opdoet om
die mogelijkheden toe te passen. Aan organisaties
die interventies organiseren wordt aangeraden
deze zo te ontwerpen dat hun deelnemers geholpen worden bij het doorlopen van alle fasen van
het proces van eenzaamheidsverwerking.:
1. 	 Bewustwording van eigen eenzaamheid.
	Dit inzicht is noodzakelijk om in beweging te
komen.
2. 	Willen werken aan het terugdringen van de
eenzaamheid
3. 	Maak een plan om er wat aan te doen
4.	Wat is er nodig om het doel te bereiken?
	Het kan gaan om middelen, bijvoorbeeld: heb
ik vervoer?, of om vaardigheden, misschien is
een cursus noodzakelijk.
5. Voer het plan uit.
6. 	Evalueren: wat heeft gewerkt, wat niet?
	Begin desnoods weer bij fase 1.

Allerlei activiteiten of diensten om het eenzaamheidsprobleem aan te pakken kunnen helpen. Aan
het onderzochte aanbod (een huisbezoek activiteit,
een vakantie activiteit en een boodschappendienst)
doen veel eenzame mensen mee. Ernstig eenzame
mensen profiteren van deze aanpak: hun situatie
verbetert. Voor matig en niet-eenzame deelnemers
zijn de onderzochte interventies echter niet succesvol.
In plaats van eenzaamheid te bestrijden is het
natuurlijk beter het te voorkomen. Mijn onderzoek
wijst uit dat oudere mensen zich bewust zijn van
omstandigheden die maken dat mensen eenzaam
worden, namelijk ziekte en de partner verliezen.
Dit bewustzijn is een eerste stap richting preventieve actie.
Omgaan met eenzaamheid is een gefaseerd proces.
Eenzaamheid verminderen kan alleen als iemand
zich bewust is van het probleem, bereid is er iets
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Gezond zijn of je gezond voelen: veranderingen in het oordeel van ouderen over de eigen
gezondheid

gerelateerde veranderingen in gezondheid of juist
trends over de tijd onderzocht moeten worden is
deze vraag niet zo gevoelig. De belangrijkste reden
hiervoor lijkt te zijn dat ouderen hun standaard
van een goede gezondheid bijstellen. Het advies
dat uit mijn onderzoek naar voren komt is dan ook
dat naast de ervaren gezondheid altijd meerdere
gezondheidsvragen meegenomen moeten worden.

Henrike Galenkamp
Op 9 december zal ik promoveren op het proefschrift ‘Feeling healthy versus being healthy: change
and stability in older people’s self-rated health.’
Eén van de vragen in het LASA-interview die elke
meting terugkeert is, hoe u uw eigen gezondheid
beoordeelt. Hoewel iedereen zijn of haar gezondheid op een andere manier beoordeelt, en het antwoord op de vraag niet altijd goed te vergelijken
is, wordt de vraag in wetenschappelijk onderzoek
toch vaak gebruikt om een snelle en eenvoudige
indruk te krijgen van iemands gezondheid.

Tijdens dit promotieonderzoek, waar ik ruim vier
jaar aan heb gewerkt, heb ik veel geleerd over
de gezondheid van ouderen en hoe je deze het
beste onderzoekt. De rijke gegevens van LASA zijn
soms ingewikkeld om te analyseren, dus dat bood
ook de mogelijkheid om ervaring op te doen met
verschillende analysetechnieken. Dankzij mijn collega’s heb ik daarnaast ook heel veel meegekregen
over andere onderwerpen die binnen LASA bestudeerd worden. Op dit moment werk ik nog steeds
bij de LASA groep, maar nu voor het MOPACT
project, een Europese samenwerking op het gebied
van sociale participatie. Binnen dat project onderzoek ik hoe ouderen actief kunnen blijven ondanks
de gezondheidsproblemen waar zij mee te maken
krijgen.

In mijn promotieonderzoek heb ik onderzocht of
de ervaren gezondheid wel een geschikt instrument is om de ‘werkelijke’ gezondheid te bepalen.
Uit de resultaten van het onderzoek concludeer ik
dat het onderzoeksdoel bepaalt of je gezondheid
met maar één vraag kunt meten. Als men verschillende groepen op één moment wil onderscheiden,
dan lijkt de ervaren gezondheid wel een geschikt
instrument te zijn. Maar wanneer ouderdom-

Feeling healthy versus being healthy

“How is your health in general?”
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Henrike Galenkamp
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Lijkt het u leuk om eens een promotie bij te wonen?
Dat kan!
Promoties zijn altijd openbaar en voor iedereen
toegankelijk. Zij vinden plaats in het Hoofdgebouw
van de Vrije Universiteit, De Boelelaan 1105,
Amsterdam
Op de website van LASA kondigen wij de promoties
aan in de LASA agenda.
Kijk op http://lasa-vu.nl/index_ned.htm
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Deze foto is gemaakt tijdens onze driejaarlijkse
Advisory Board Meeting. Tijdens deze tweedaagse
bijeenkomst overlegt het LASA team met de LASA
Advisory Board, een groep vooraanstaande wetenschappers uit de hele wereld op het gebied van
ouderenonderzoek, over hoe het met het LASAonderzoek gaat. We bespreken mogelijke onderzoeksideeën en praten over hoe we de data nog
beter kunnen benutten. In April 2014 komen we
weer bij elkaar.
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