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|   Van de redactie

Dit is alweer de negentiende nieuwsbrief in de LASA 

geschiedenis. Wij vinden het een mooie traditie om 

u op deze manier op de hoogte te houden van het 

reilen en zeilen binnen LASA.

Het zal u misschien zijn opgevallen dat we een nieuwe 

kaft hebben. Het plaatje vindt u ook terug op onze 

vernieuwde website, en we vonden het leuk dit 

terug te laten komen in de Nieuwsbrief. Het hoofd 

met de radertjes symboliseert de wetenschap en alle 

facetten van het ouder worden die we bestuderen. 

Hopelijk vindt u het net zo mooi geworden als wij. 

Wilt u uw mening geven? Dat kan via lasa@vumc.nl

Dit jaar was een bijzonder jaar. Dorly Deeg, sinds 

1991 wetenschappelijk directeur van LASA, ging dit 

jaar met pensioen. Zij heeft het stokje overgedragen 

aan Martijn Huisman. Beiden komt u in deze 

nieuwsbrief tegen.

Wij zijn zeer verheugd dat in deze nieuwsbrief ook 

een stuk te lezen is van de hand van Johan Ulenkate, 

onze contactpersoon bij het Ministerie van Volks-

gezondheid, Welzijn en Sport. Zoals u misschien 

weet wordt het LASA-onderzoek voor een groot 

deel gefinancierd door dit ministerie. In deze 

nieuwsbrief vertelt Johan Ulenkate over de samen-

werking tussen LASA en het ministerie.

Traditiegetrouw stellen we al onze nieuwe collega’s 

aan u voor, en laten we de gepromoveerden van  

het afgelopen jaar aan het woord. De onderzoekers 

nemen u in hun stukje kort mee in het onderzoek 

dat zij met de gegevens van LASA doen. 

Tenslotte sturen we u hiermee ook onze kerstgroet. 

De kerstkaart van dit jaar is een bijzondere, namelijk 

een schildpad. In eerste instantie heeft de schildpad 

weinig met kerst te maken, maar we hebben 

hiervoor gekozen omdat de schildpad tijdens het 

afscheid van Dorly Deeg gebruikt werd als symbool 

van een lang leven, wijsheid, acceptatie, kracht en 

betrouwbaarheid.

Wij wensen ook u dit allemaal toe!

Mocht u willen reageren op de inhoud van de 

nieuwsbrief; graag! U kunt altijd mailen via  

lasa@vumc.nl, maar ook telefonisch contact 

opnemen via (020) 444 6770.

Met vriendelijke groeten,

Marleen van der Horst, Martijn Huisman, Noëlle Sant.
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|   Oud worden is normaal  

Dorly J.H. Deeg

Op 5 juni jl. was mijn officiële afscheid als weten-

schappelijk directeur van LASA omdat ik mijn 

pensioenleeftijd had bereikt. Sindsdien heeft Martijn 

Huisman het stokje van mij overgenomen. Toch wel 

een bijzonder moment, omdat ik vanaf de start  

van het onderzoek in 1991 deze functie bekleedde. 

Dat heb ik steeds met plezier gedaan, samen met 

een fijn team medewerkers. Ik ben er trots op dat 

LASA zich zo heeft uitgebreid, mede ook dankzij  

uw deelname.

Fotografie: Jaap Maars

In mijn rede, getiteld: Oud worden is normaal, 

betoog ik dat leeftijd maar een getal is, behalve 

als het aankomt op pensionering. Maar een hogere 

leeftijd brengt ook gebreken met zich mee. Dit is 

zelfs in toenemende mate zo, omdat de verbete-

ringen in de medische zorg ons in staat stellen om 

langer met onze ziekten te leven. Er komen niet 

alleen steeds meer ouderen, maar ook steeds meer 

ouderen met gebreken. Gebreken treffen ook oudere 

werknemers: naast de bekende lichamelijke slijtage, 

worden geheugenklachten en andere cognitieve 

problemen prominenter nu er door de automatisering 

steeds minder lichamelijke en steeds meer cognitieve 

arbeid komt. Ouderen in de leeftijdsgroep die 

langer door moet werken, krijgen bovendien door 

de overheid steeds meer rollen toebedeeld zoals 

mantelzorg en vrijwilligerswerk. Ik vraag me dan 

ook af hoe houdbaar deze situatie is.

Voorafgaand aan de rede vond een symposium plaats, 

Ouder worden: geen kunst, naar de regel: Het is 

geen kunst oud te worden, het is een kunst ermee 

te leven (J.W. von Goethe). Een zestal sprekers 

vertegenwoordigden verschillende invalshoeken van 

het ouder worden. Frits de Lange pleitte voor het 

accepteren van het ouder worden, en hield ons voor 

dat het goed is om onder ogen te zien dat we allen 

vergankelijk zijn. Johan Polder betoogde dat een 

vaste pensioenleeftijd de ongelijkheid bevordert en 

dat ouder worden, gezond of ongezond, tot hogere 

zorgkosten leidt. Marieke Schuurmans stelde dat elk 

mens op eigen wijze veroudert en dat het voor de 

zorg essentieel is om daarop aan te sluiten. Mirjam 

de Klerk waarschuwde dat de kwetsbare ouderen 

zonder netwerk het erg moeilijk zullen krijgen. 

Arjan Braam benadrukte spiritualiteit en trans-

cendentie als kwaliteiten van de ouderdom. Yvonne 

Kroonenberg las voor uit haar recente boek: Wees 

blij dat je ze nog hebt, waarin zij ervaringen van 

mantelzorgers beschrijft. Martijn Huisman liet zien 

hoe met LASA-gegevens de diversiteit van het ouder 

worden kan worden aangetoond. 

Tijdens de middag is goed naar voren gekomen dat 

ouder worden voor iedereen verschillend is, en dat 

ouderen een zeer heterogene groep vormen. Enkele 

reacties van de bezoekers: Ouderen zouden meer 

gewaardeerd moeten worden, ‘de senior als google’, 

dat het goed zou zijn om de pensioenleeftijd 

flexibel te maken en dat het mogelijk moet zijn om 

eerder in deeltijd of anderszins anders te werken. 

Bezig blijven en een rol vervullen in de maatschappij 

draagt bij aan het welbevinden.

Het was een mooie dag. Gelukkig neem ik nog geen 

afscheid als hoogleraar en blijf ik de komende jaren 

aan het LASA-onderzoek verbonden. Ik dank u allen 

heel hartelijk voor uw betrokkenheid de afgelopen 

jaren, en ik hoop dat u nog vele jaren aan het LASA-

onderzoek blijft meedoen. Zonder uw medewerking 

kunnen we niet. Ik verheug me erop om de 

komende jaren nog mooie onderzoeken te doen. 

Ik houd u daar graag van op de hoogte.
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|   Nieuwe directeur LASA stelt zich voor

Martijn Huisman

Het afgelopen jaar is voor LASA 

een jaar geweest van grote ver-

anderingen en leuke successen. 

Om maar even met de grootste 

verandering te beginnen: de wetenschappelijk 

directeur van LASA die u allen kent, Prof. Dorly Deeg, 

heeft in juni van dit jaar haar afscheidsrede gegeven 

en afscheid genomen van haar functie als weten-

schappelijk directeur van LASA. Na jarenlange en 

keiharde inzet! De titel van haar rede was: ‘Oud 

worden is normaal’. Dorly Deeg was vanaf het begin, 

in 1991, betrokken bij LASA als wetenschappelijk 

directeur en heeft van LASA een landelijk en inter-

nationaal gelauwerde studie gemaakt. 

Bij een dergelijk afscheid hoort ook een nieuw 

gezicht. Graag stel ik me aan u voor. Mijn naam is 

Martijn Huisman. Ik ben psycholoog en epidemio-

loog, maar ik ben vooral een wetenschappelijk 

onderzoeker en sinds het afscheid van Dorly Deeg 

ook de nieuwe wetenschappelijk directeur van LASA. 

Jarenlang heb ik van de LASA-gegevens gebruik 

mogen maken voor mijn onderzoek, en dat heb ik 

met dankbaarheid gedaan. Die wetenschappelijke 

gegevens over de ouder wordende mens zijn 

inmiddels van onschatbare waarde voor beleids-

makers en wetenschappelijk onderzoekers. Ze 

bieden ons een unieke blik op het functioneren  

van onze ouderen. Het mag wel gezegd worden 

dat deze gegevens vele wetenschappelijke carrières 

mogelijk hebben gemaakt. Die van mij is daar één 

van! Het is mijn grote wens om met ons onderzoek 

bij te dragen aan het vergroten van het welzijn van 

ouderen in Nederland en u of uw naasten daarmee 

iets terug te kunnen geven voor alle tijd die u ons 

tot nu toe gunde. 

Er is gelukkig steeds meer aandacht voor het welzijn 

van ouderen in onze verouderende maatschappij. 

Dat leidt ook tot aandacht voor de gegevens die 

LASA, met uw hulp, al jarenlang verzamelt. 

De LASA-studie werd door de Nederlandse 

Vereniging voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO) 

aangemerkt als één van de meest waardevolle lang-

lopende wetenschappelijke studies in Nederland. 

Mede daardoor hebben we nu de mogelijkheid 

gekregen om het onderzoek bij onze respondenten 

van 80 jaar en ouder uit te breiden. Een grote 

subsidie van NWO stelt ons in staat om tijdens de 

volgende drie jaar extra interviews af te nemen. Op 

die manier kunnen we nog beter in kaart brengen 

wat er verandert in het leven van 80-plussers en hoe 

veranderingen van invloed zijn op hun leven. Dat 

betekent dat, wanneer u op het moment 80 jaar of 

ouder bent, onze medewerkers u zullen benaderen 

met de vraag of u nog enkele malen extra zou willen 

meewerken met onze studie. We hopen natuurlijk 

dat we op uw steun kunnen rekenen. 

Graag wil ik u allen bedanken voor het beschikbaar 

stellen van uw tijd voor ons onderzoek! Zonder uw 

voortdurende betrokkenheid zou een grootschalige 

wetenschappelijke studie als LASA onmogelijk zijn. 
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|   Kwetsbaarheid is een uitdaging

Emiel Hoogendijk 

Kwetsbaarheid betekent dat ouderen een verhoogde 

kans hebben op ongewenste gezondheidsuitkomsten 

(zoals functionele beperkingen, ziekenhuisopnames 

of overlijden) als gevolg van afnemende lichamelijke 

reserves. Daarbij moet u denken aan gewichtsverlies, 

uitputting, afnemende loopsnelheid, spierzwakte en 

beperkte lichamelijke activiteit.

Om in te spelen op de toenemende zorgvraag van 

kwetsbare ouderen, heeft het Ministerie van Volks-

gezondheid, Welzijn en Sport in 2008 het Nationaal 

Programma Ouderenzorg opgezet. Dit programma 

stimuleert onderzoek naar kwetsbaarheid bij 

ouderen en het ontwikkelen van vernieuwende zorg-

toepassingen. Op 21 april 2015 ben ik gepromoveerd 

aan de afdeling Huisartsgeneeskunde van het  

VUmc op mijn proefschrift ‘The Challenge of Frailty 

in Older Adults’ (‘Kwetsbaarheid bij ouderen: een  

uitdaging’), dat is geschreven als onderdeel van 

een groot onderzoeksproject binnen het Nationaal 

Programma Ouderenzorg.

Mijn proefschrift bestond uit diverse studies rond het 

thema kwetsbaarheid bij ouderen. Zo heb ik binnen 

35 huisartspraktijken in Amsterdam en West-

Friesland gekeken of het Geriatrisch Zorgmodel goed 

werkt. Het Geriatrisch Zorgmodel is een programma 

om de zorg voor kwetsbare thuiswonende ouderen 

te verbeteren. Het programma bestond uit huis- 

bezoeken door een praktijkverpleegkundige, het in 

kaart brengen van gezondheidsrisico’s bij ouderen 

en persoonlijke zorgplannen. Helaas bleek dat  

het Geriatrisch Zorgmodel nauwelijks effect had op  

de gezondheid en kwaliteit van leven van de deel-

nemende ouderen. Het onderzoek leerde ons dat 

dit soort zorgprogramma’s weinig toevoegen aan 

de bestaande zorg die de huisartsen in Nederland al 

leveren aan kwetsbare ouderen. 

Ook heb ik twee studies verricht op basis van LASA-

gegevens. De eerste studie ging over de relatie tussen 

opleidingsniveau en kwetsbaarheid. We vonden dat 

ouderen met een laag opleidingsniveau vaker kwets-

baar waren dan ouderen met een hoog opleidings-

niveau, en dat deze verschillen niet kleiner werden. 

In de tweede studie richtten we ons op factoren 

die mogelijk belangrijk zijn in het voorkomen of 

uitstellen van ongewenste gezondheidsuitkomsten 

bij kwetsbare ouderen, namelijk de psychosociale 

hulpbronnen van een persoon. 

We keken daarbij specifiek naar persoonlijkheids-

kenmerken en de hoeveelheid ontvangen sociale 

steun. Vaak wordt gedacht dat ouderen die beter 

met stressvolle situaties om kunnen gaan, of meer 

steun vanuit hun sociale omgeving krijgen, minder 

hard achteruit gaan in gezondheid. De resultaten 

lieten echter zien dat dergelijke hulpbronnen 

geen bescherming boden tegen het krijgen van 

ongewenste gezondheidsuitkomsten bij kwetsbare 

ouderen. 

Na de afronding van mijn proefschrift heb ik een 

jaar als onderzoeker gewerkt in een universitair 

ziekenhuis in Toulouse (Frankrijk). Dat was erg 

interessant. Ik heb daar gewerkt op een Europees 

project waarbinnen universiteiten en de farma-

ceutische industrie samenwerken aan interventies 

voor kwetsbare ouderen. Na deze ervaring ben ik 

in september 2015 weer aan de slag gegaan bij het 

VUmc, als postdoctoraal onderzoeker bij de LASA-

onderzoeksgroep. Ik vind het een eer om met LASA 

gegevens te mogen blijven werken. De komende 

periode zal ik mijn onderzoek naar kwetsbaarheid  

bij ouderen voortzetten. Daarnaast ga ik kijken naar 

trends in de gezondheid van de oudste ouderen  

(85 jaar en ouder). 
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|   Beweegonderzoek

|   Voeding en bewegen om gezond oud te worden!

Hanne van Ballegooijen

Mijn naam is Hanne van 

Ballegooijen en ik ben coördinator 

van het beweegonderzoek. 

Misschien heeft u al zo’n rood 

metertje gedragen. Ik zorg voor het opladen, 

instellen, uitsturen, inlezen en schoonmaken van 

de beweegmeters. Al met al een grote klus, maar 

zeer leuk en uitdagend. Regelmatig krijg ik de vraag 

of ik een persoonlijke uitdraai kan maken van de 

gegevens, maar helaas kunnen we geen persoonlijke 

resultaten opsturen. Op groepsniveau zal ik de 

gegevens analyseren en ik zal hierover rapporteren 

in de volgende nieuwsbrief.

Voordat ik bij LASA begon, heb ik promotieonder-

zoek gedaan bij de Vrije Universiteit. Mijn onderzoek 

ging over de relatie tussen vitamine D en hart-  

en vaatziekten. Deze resultaten hebben inzicht 

gegeven in het feit dat mensen met een laag 

vitamine D gehalte een grotere kans hebben op 

het ontwikkelen van hart- en vaatziekten. Na mijn 

promotie aan de VU heb ik vervolgonderzoek 

gedaan in Amerika bij nierpatiënten. 

Ik vind het erg leuk om onderzoek te doen. Het 

verzamelen, analyseren, interpreteren en opschrijven, 

het hoort er allemaal bij. Doordat je alle stappen 

doorloopt raak je echt bekend met het uitvoeren 

van onderzoek. Met dit werk hoop ik een bijdrage  

te leveren aan de preventie van hart- en vaatziekten.

Ilse Reinders

Mijn naam is Ilse Reinders en ik 

heb de afgelopen twee jaar in 

Amerika promotieonderzoek 

gedaan naar de relatie tussen 

lichaamssamenstelling en het ontwikkelen van

lichamelijke beperkingen bij ouderen. Uit weten-

schappelijk onderzoek (o.a. op grond van LASA-

gegevens) blijkt dat ouderen van tegenwoordig 

minder gezond oud worden dan vroegere generaties. 

Het wordt daarom steeds belangrijker om te bepalen

hoe we lichamelijke beperkingen kunnen voorkomen. 

Uit mijn studie is naar voren gekomen dat bij zowel 

mannen als vrouwen van boven de 65 jaar veel 

spiermassa, veel spierkracht en weinig vet in de 

spier gerelateerd is aan een lager risico op het 

ontwikkelen van lichamelijke beperkingen.

Inmiddels ben ik weer terug in Amsterdam en mag 

ik met de LASA-gegevens aan de slag. Ik zal samen 

met Laura Winkens en Liset Elstgeest de gegevens 

van de Voeding en Eetgedrag Studie gaan analyseren. 

We hebben van bijna 1500 LASA-deelnemers de 

voedsel frequentie vragenlijsten ontvangen en gaan 

aan de hand daarvan kijken naar voedselinname en 

eetgedrag in relatie tot depressieve gevoelens. We 

willen zo in kaart brengen welke voedingsmiddelen/

factoren bijdragen aan het voorkomen van 

depressieve klachten.  We hebben zeer veel gegevens 

verzameld die allemaal gebruikt kunnen worden 

om de rol van voeding in gezond ouder worden te 

bepalen.
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|   Hoe gaat dat, die samenwerking tussen VWS en LASA?

Johan Ulenkate, ministerie 

van Volksgezondheid, 

Welzijn en Sport

Op dit moment ben ik 

werkzaam bij de directie 

Langdurige Zorg van het 

ministerie van VWS. Een van 

mijn taken is het zogeheten 

’accounthouderschap’ 

van LASA. VWS - en in het

Fotografie: René Verleg   bijzonder mijn directie - is 

 al geruime tijd een belang-

rijke sponsor van het onderzoek van LASA. Dus wat 

kan ik anders doen dan zorgen voor continuïteit, 

opdat ook de komende jaren LASA het onderzoeks-

programma kan voortzetten? 

Als accounthouder ben je het vaste aanspreekpunt 

voor LASA binnen VWS. De communicatielijnen zijn 

kort en we weten elkaar snel te vinden. En dan doel 

ik primair op Noëlle Sant en Martijn Huisman; de 

medewerker kennistransfer en de nieuwe weten-

schappelijk directeur van LASA. Ik behartig de 

zakelijke aspecten van LASA, en bewaak de planning 

voor de rapportages die onderzoekers van LASA 

jaarlijks voor het ministerie schrijven over actuele 

beleidsrelevante thema’s. De verschillende 

directies leveren hier aanvragen voor en samen 

met de deskundigen van LASA wordt hierover 

goed gediscussieerd en worden vervolgens de 

onderwerpen vastgesteld.

LASA maakt deel uit van een omvangrijk kennis-

netwerk. Dorly Deeg heeft dit ontwikkeld en gestaag 

uitgebouwd. Ook internationaal staat LASA hoog 

aangeschreven. Dat is een geweldige prestatie van 

Dorly en het team van LASA. Ik wil graag een bijdrage

leveren aan het versterken van de verbinding tussen 

wetenschap, beleid en uitvoering. Het zou mooi 

zijn als steeds meer partijen gebruik maken van de 

kennis die LASA aanreikt.

Hoe doe je dat dan? Door partijen bij elkaar te 

brengen. Zo is samen met LASA en Vilans (een 

kennisinstituut waar ik tevens accounthouder van 

ben) een middag georganiseerd over thema’s waar-

over veel kennis van LASA beschikbaar is. Met 

beleidsmakers, adviseurs, kennisinstituten en uit-

voerende partijen hebben we workshops gehouden. 

Niet alleen levert dit inzicht op in de samenhang 

tussen wetenschap, beleid en uitvoering, ook weten 

we elkaar voortaan beter te vinden. Ook volgend 

jaar staat er weer een dergelijke bijeenkomst op het 

programma. 

Het onderzoek van LASA is langlopend van opzet. 

Dat biedt bij uitstek de mogelijkheid om de meest 

elementaire trends binnen de populatie ouderen 

inzichtelijk te maken voor een zo breed mogelijk 

publiek: voor de ontwikkelaars van (overheids)beleid 

en uitvoerders in de praktijk. 

Als niet-wetenschapper moest ik aanvankelijk even 

wennen aan het wetenschappelijke jargon en de 

stijl van communiceren van de ‘LASA-clan’. Soms 

begreep ik zaken echt niet, soms deed ik een beetje 

alsof ik het niet begreep. Het was dus even wennen, 

maar al snel ontstond er een uitstekende manier 

van samenwerken. Ik ben onder de indruk van de 

betrokkenheid van de LASA-staf en de kwaliteit van 

hun onderzoek. Ook heb ik waardering voor de 

kwaliteit van de artikelen die in Gerōn staan, 

vanwege hun relevantie en toegankelijkheid. Voor 

mij gaat er een wereld open en het helpt mij bij het 

structureren van vraagstukken op het vlak van de 

langdurige zorg.

De meeste mensen hebben geen wetenschappelijke 

achtergrond. Ik denk dat ze steeds minder tijd 

hebben of nemen om artikelen te lezen. Dat is voor 

mij een belangrijke reden om LASA te prikkelen om 

meer publieksvriendelijke publicaties te maken. 

Fraaie voorbeelden daarvan zijn de Weetjeswaaier en 

de brochure over sedentair gedrag. Het is goed dat 

LASA inspeelt op eigentijdse communicatievormen 

om de boodschap breder te verspreiden. 

Bovengenoemde ervaringen geven aan waarom ik 

met veel plezier samenwerk met het team van LASA. 

Ik ben gemotiveerd om het kennisnetwerk verder 

uit te bouwen, opdat de meerwaarde van de kennis 

van LASA in beleid en praktijk nog verder tot 

uitdrukking komt. 
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|   Transnationalisme en eenzaamheid

Jolien Klok

Mijn naam is Jolien Klok en op 1 

oktober 2015 begon ik aan mijn 

promotieonderzoek bij de afdeling 

sociologie aan de VU. Mijn onder-

zoek gaat over het sociaal welbevinden van oudere 

migranten in Nederland. Hierbij gaat het in het 

bijzonder om migranten van Turkse en Marokkaanse 

afkomst. Ik heb een opleiding in de sociologie 

en culturele antropologie en heb mij verdiept in 

onderwerpen als multiculturalisme, identiteit en 

etniciteit. 

Ik ben vooral benieuwd naar de rol van trans- 

nationalisme (contact onderhouden met het land 

van herkomst) bij gevoelens van eenzaamheid bij 

oudere migranten. Leidt het onderhouden van 

sociale contacten met familieleden en vrienden 

in het land van herkomst tot meer of juist tot 

minder gevoelens van eenzaamheid? En welke rol 

speelt identiteit hierbij? Hoe hangen transnationale 

activiteiten samen met de mate waarin iemand zich 

identificeert met, of thuis voelt bij een bepaalde 

etnische groep? 

Graag leer ik alles over transnationale activiteiten 

onder Turkse en Marokkaanse ouderen in Nederland 

en welke invloed transnationalisme heeft op deze 

ouderen. Voor mijn onderzoek zal ik onder andere 

gebruik maken van LASA-gegevens uit het migranten-

cohort, maar ook zal ik zelf interviews gaan afnemen

om respondenten nog beter te kunnen ondervragen 

over het onderwerp. Ik heb ontzettend veel zin om 

mij te verdiepen in de belevingswereld van oudere 

migranten en te bestuderen hoe zij met hun 

migratieverleden invulling geven aan het ouder 

worden in Nederland.

Micky Scharn

Doordat er steeds meer mensen 

met pensioen gaan, is het mogelijk 

dat het pensioenstelsel in de 

toekomst niet meer betaalbaar is. 

Eén van de maatregelen die de Nederlandse regering

hiervoor getroffen heeft, is het verhogen van de 

pensioenleeftijd naar 67 jaar. In de toekomst zijn 

er zelfs plannen om de pensioenleeftijd afhankelijk 

te maken van de levensverwachting van mannen en 

vrouwen. 

Er is nu al een kleine groep mensen die betaald 

werk blijft verrichten na de officiële pensioenleeftijd. 

Maar welke factoren zijn nu van invloed op langer 

doorwerken na pensioen? Tot nu toe zijn economen 

en gezondheidswetenschappers het er niet 

over eens of de gezondheid van mensen of hun 

inkomsten bepaalt of iemand langer doorwerkt. Ook 

is het niet duidelijk hoe het traject om langer door 

te werken tot, maar ook na hun pensioen zou lopen 

voor mensen met een chronische aandoening. Wat 

betekent het voor hen als zij (met een chronische 

ziekte) langer moeten doorwerken om hun pensioen-

gerechtigde leeftijd te bereiken, en hoe groot is 

de kans dat deze groep mensen helemaal niet kan 

doorwerken na hun pensioenleeftijd, omdat hun 

gezondheid dat niet toe laat? En welke rol speelt 

hun financiële situatie hierbij?

Met mijn promotieonderzoek hoop ik inzicht te 

geven in dit probleem. Hiertoe zal ik onder andere 

de LASA-gegevens gebruiken. Daarnaast zal ik 

veel samenwerken met disciplines uit verschillende 

onderzoeksgebieden, zoals de onderzoekers van 

LASA, onderzoekers op het gebied van arbeid en 

gezondheid en economen, om de rol van gezond-

heid en inkomsten bij langer doorwerken na de 

pensioenleeftijd duidelijk te maken. 

    De rol van gezondheid en inkomsten bij langer  
doorwerken na de pensioenleeftijd
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|   ADHD bij ouderen

Marieke Michielsen 

ADHD bij ouderen is het onderwerp waarop ik op 16 

november 2015 ben gepromoveerd. Ik heb onder-

zocht hoe vaak ADHD bij ouderen voorkomt en wat 

ADHD voor effect heeft op het psychisch en sociaal 

functioneren van ouderen. Dit onderzoek was 

niet mogelijk geweest zonder LASA en ik wil alle 

respondenten die deelnemen aan de studie daarom 

hartelijk danken voor hun inzet.

ADHD staat voor Attention Deficit Hyperactivity 

Disorder, wat in het Nederlands aandachtstekort-

stoornis met hyperactiviteit betekent. Zoals de naam 

aangeeft, bestaan de kernsymptomen van ADHD 

uit aandachtsproblemen en/of hyperactiviteit en/of 

impulsiviteit. ADHD is een ontwikkelingsstoornis 

die wereldwijd bij ongeveer 5% van de kinderen en 

ongeveer 4 % van de volwassenen voorkomt. Gezien 

het chronische verloop van de stoornis is het de 

verwachting dat het ook bij ouderen zal voorkomen, 

maar er blijkt nog weinig onderzoek te zijn gedaan 

naar ADHD bij ouderen. Daarom was het eerste doel 

van mijn proefschrift om te onderzoeken of ADHD 

bij ouderen inderdaad voorkomt.

Het onderzoek is in twee fasen uitgevoerd. In de 

eerste fase hebben we een korte screeningslijst 

naar ADHD afgenomen. Aan de hand van de score 

op de screeningslijst hebben we bij ongeveer 230 

respondenten die zowel laag, middel als hoog 

scoorden, een diagnostisch interview naar ADHD 

afgenomen. 

Uit ons onderzoek blijkt dat 2,8% van de Neder-

landse 60-plussers aan de diagnose ADHD voldoet. 

We vonden geen verschillen tussen ouderen met 

ADHD en ouderen zonder ADHD in hun sociaal 

netwerk en opleidingsniveau. Wel waren ouderen 

met ADHD vaker gescheiden en voelden ze zich 

vaker eenzaam dan ouderen zonder ADHD. 

Op het gebied van psychisch functioneren bleek dat 

ouderen met ADHD meer last hebben van 

depressieve klachten en angstklachten dan ouderen 

zonder ADHD. Ook hebben we het zelfbeeld en de  

persoonlijkheidskenmerken van ouderen met ADHD  

onderzocht. Ouderen met ADHD gaven aan dat ze 

minder regie ervaren over situaties dan ouderen 

zonder ADHD. Tevens gaven ze aan minder zelf-

vertrouwen te hebben en zich minder competent 

te voelen bij het omgaan met uitdagende eisen die 

de omgeving stelt. Verder scoorden ouderen met 

ADHD hoger op neuroticisme en gaven ze aan zich 

minder op hun gemak te voelen in sociale situaties. 

Aan de hand van diepte-interviews bleek dat de 

meeste ouderen met ADHD de negatieve gevolgen 

van aandachtsproblemen en hyperactiviteit/impulsi-

viteit op hogere leeftijd steeds minder storend 

vinden, onder andere omdat de druk van werk en 

gezinsleven is weggevallen.

In de klinische praktijk is er nog weinig aandacht 

voor ADHD bij ouderen. Een belangrijke implicatie 

van het onderzoek is dat er in de klinische praktijk 

meer bewustwording dient te komen voor het feit 

dat ADHD ook bij ouderen voor kan komen. Hoewel 

er door het onderzoek meer inzicht is gekomen in 

ADHD bij ouderen, blijft er nog veel onderbelicht. 

Verder onderzoek naar bijvoorbeeld diagnostiek en 

behandeling van ADHD bij ouderen is aan te raden. 
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|   LASA kennistransfer activiteiten

Noëlle Sant

Als medewerker Kennistransfer 

zorg ik er voor dat de resultaten 

van LASA-onderzoek verspreid 

worden onder een breed publiek. 

Dat is elke keer anders. Een onderwerp kan soms 

voor de ene en soms voor een andere doelgroep 

interessant zijn. Dit jaar was ik heel blij met de 

subsidie van de Stichting Hofje Codde en van 

Beresteyn. Met financiële steun van dit fonds konden 

we de LASA weetjes waaier laten maken. 19 Weetjes 

gebaseerd op wetenschappelijk onderzoek gedaan 

met LASA-gegevens, zoals: Komt ADHD bij ouderen 

voor? Na scheiding minder eenzaam? Wat is de 

invloed van het weer op artrose? 

Daarnaast is dit jaar de campagne ‘Sta op voor 

gezondheid!’ gestart, voor het tegengaan van 

sedentair gedrag. Sedentair gedrag staat voor alle 

dingen die men zittend doet: lezen, tv kijken, 

telefoneren, etc. Marjolein Visser, hoogleraar gezond 

ouder worden, heeft vorig jaar voor het Ministerie 

van VWS een rapport geschreven met cijfers over 

hoeveel uur mensen zitten op een dag. Voor 

60plussers is dat gemiddeld bijna 10,3 uur per dag. 

Het is beter om het zitten af te wisselen met af en 

toe opstaan en even lopen. Dus zet bijvoorbeeld  

de theepot in de keuken, zodat u voor een tweede 

kopje thee moet opstaan. Deze en andere tips 

staan in een mooie kleine brochure, ook mogelijk 

gemaakt door de Stichting Hofje Codde en van 

Beresteyn. We hopen hiermee beroepskrachten, 

maar ook ouderen te helpen bij de bewustwording 

en daarmee het sedentaire gedrag te beperken.

Ook leuk om te vermelden is dat sinds dit jaar de 

samenwerking met Gerōn is geïntensiveerd. Gerōn 

is het tijdschrift voor ouder worden en samenleving. 

Het wordt gelezen door een breed publiek: leden 

van de Nederlandse vereniging voor Gerontologie, 

mensen werkzaam voor ouderen en andere belang-

stellenden. Elk kwartaal verschijnt er een artikel 

geschreven door een van de LASA-onderzoekers. 

LASA is ook actief op de sociale media. 

Via @lasavumc twitteren wij over actuele bevindingen. 

Twitter helpt ons om snel grote groepen geïnteres-

seerden te bereiken.

De LASA weetjes waaier en ‘Sta op voor gezondheid!’ 

zijn kosteloos aan te vragen via lasa@vumc.nl.

De informatie is ook te vinden op de website van 

LASA: http://www.lasa-vu.nl/nieuws/nieuws.html 

Sedentair gedrag bij ouderen
STA OP VOOR GEZONDHEID!
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|   Muziek maken en cognitief functioneren

|   Pensionering en gezondheid

Dieke Mansens

Mijn onderzoek bij LASA gaat over 

of het bespelen van een instrument 

of zingen een gunstig effect heeft 

op cognitief functioneren bij 

ouderen. Ik schrijf dit onderzoek in het kader van 

mijn masterthesis voor mijn master klinische neuro-

psychologie. Ik heb zelf jaren in professionele 

jeugdkoren gezongen, waardoor ik het een boeiend 

onderwerp vind om mijn masterthesis over te 

schrijven.

Uit eerder onderzoek is al gebleken dat beweging 

en een gezonde leefstijl een positief effect hebben 

op cognitief functioneren bij ouderen. Over het 

maken van muziek is echter veel minder bekend. 

Het meeste onderzoek in deze richting is gedaan 

met kinderen en professionele musici. Deze onder-

zoeken doen vermoeden dat muziek maken een 

gunstig effect heeft op cognitief functioneren. Zo 

zorgt het bij kinderen voor een hoger IQ en in zijn 

algemeenheid voor betere en sterkere verbindingen 

tussen hersengebieden, doordat men bij het maken 

van muziek eigenlijk heel veel dingen tegelijk moet 

doen. Dit heeft ook Erik Scherder aangehaald in één 

van zijn ‘De Wereld Draait Door’ colleges. Deze 

sterkere verbindingen in de hersenen zouden 

mogelijk leeftijd-gerelateerde cognitieve achteruit-

gang tegen kunnen gaan. Het weinige onderzoek 

dat in deze richting is gedaan lijkt dit inderdaad te 

bevestigen. Echter dit zijn vaak heel kleine onder-

zoeken die niet altijd rekening houden met andere 

factoren, zoals beweging, die ook een positief effect 

hebben op cognitief functioneren bij ouderen. Om 

deze reden ga ik dit onderzoek doen binnen LASA, 

hopelijk komen er mooie resultaten uit! 

Maaike van der Noordt

Op 1 juni 2015 ben ik begonnen 

aan mijn promotieonderzoek over 

pensionering en gezondheid, 

een actueel onderwerp! Doordat 

mensen in Nederland de afgelopen jaren steeds 

ouder werden bleken de pensioenvoorzieningen 

niet meer houdbaar en heeft de overheid besloten 

dat we allemaal wat langer door moeten werken. 

Stap voor stap verschuift de wettelijke pensioen-

leeftijd van 65 naar 67, en als het in 2021 zover 

is, dan wordt de pensioenleeftijd misschien nog 

wel verder verhoogd. Tegelijkertijd speelt er iets 

opvallends, het aantal mensen met één of meerdere 

(chronische) ziekten neemt namelijk toe in plaats 

van af. We worden dus wel ouder, maar niet per se 

gezonder. Het is dan ook maar de vraag of mensen 

ook daadwerkelijk langer door kúnnen werken. 

Op basis van de gegevens van LASA onderzoek ik 

hoe lang mensen de afgelopen jaren in goede en in 

minder goede gezondheid hebben gewerkt en wat 

de invloed van pensionering in goede of minder 

goede gezondheid is op de levensverwachting. 

Verder ga ik kijken wat er nou precies voor zorgt 

dat mensen op een bepaald moment stoppen met 

werken en in hoeverre gezondheid hier een rol in 

speelt. Wat leuk is, is dat er in het buitenland ook 

mensen worden geïnterviewd over dezelfde onder-

werpen als in LASA. Hierdoor kan ik de respondenten 

uit LASA vergelijken met respondenten uit andere 

landen en zo kunnen we misschien wel wat leren 

van landen zoals Duitsland, Noorwegen of de 

Verenigde Staten.
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|   Het LASA veldwerkteam stelt zich voor

Majogé van Vliet, Sascha de Breij, Wendy van Veen

Fotografie: Jan Poppelaars 

Wij van het veldwerkteam, Wendy van Veen, Sascha 

de Breij, en Majogé van Vliet (van links naar rechts), 

staan elke dag klaar om vragen te beantwoorden 

uit het veld. Wendy en Sascha vangen de vroege 

telefoontjes op. Majogé begint later, waardoor we 

ook aan het eind van de dag nog bereikbaar zijn. 

Wij krijgen leiding van de projectmanager, Marleen 

van der Horst en de wetenschappelijk directeur van 

LASA, Martijn Huisman. Samen met de datamanager, 

Jan Poppelaars, de secretaresse, Fadime Kursun en 

de programmeur, Leo Stokx vormen wij het veld-

werkteam van LASA. 

Sinds oktober zijn er 26 interviewers op pad om met 

elkaar alle deelnemers, onze respondenten, te inter-

viewen. De vragen die we van hen krijgen gaan 

vaak over het interview, bijvoorbeeld: ‘Is een auto 

met een hoge instap een hulpmiddel? En hoe zit dat 

met een elektrische fiets?’. Verder zorgen wij dat de 

interviewers over de juiste gegevens beschikken en 

voldoende materialen in huis hebben.

Ook u als respondent belt ons af en toe; om een 

gewijzigd telefoonnummer door te geven of omdat er 

een verhuizing aankomt. Daar zijn we blij mee. Soms 

wil een respondent meer achtergrondinformatie over 

het onderzoek; wij proberen alle vragen zo duidelijk 

mogelijk te beantwoorden. Desgewenst wordt 

ook uitgelegd waar die informatie terug te vinden 

is op de website: www.lasa-vu.nl. Recent vroeg een 

respondent waarom we zoveel respondenten hebben. 

Dit is omdat elke respondent een bepaalde groep 

Nederlanders van 55 jaar en ouder vertegenwoordigt. 

Als u bijvoorbeeld jong en gezond bent, werkt en 

alleen woont, dan vertegenwoordigt u een grote 

groep jonge gezonde, werkenden die alleen wonen. 

En wanneer u op leeftijd raakt, veel vrienden heeft 

en een beperking heeft in uw mobiliteit, dan 

vertegenwoordigt u een groep Nederlanders met 

dergelijke kenmerken. We kunnen geen enkele 

respondent missen, want dan zouden de onder-

zoeksresultaten minder goed de ervaringen, 

gevoelens en problemen weergeven van de mensen 

van 55 jaar en ouder in Nederland. Daarom: onze 

dank voor uw jarenlange inzet!

Verder zijn we de schakel tussen de onderzoekers 

en de interviewers. Vragen over het interview die we 

niet naar behoren kunnen beantwoorden, koppelen 

we terug naar de onderzoekers. De onderzoekers 

luisteren op hun beurt de vragen die zij in het 

interview laten stellen af, om er zeker van te zijn dat 

ze correct en volledig uitgevraagd worden. 

In deze meting varieert de leeftijd van de 

respondenten van 57 jaar tot ruim boven de 100 jaar. 

Het interview ziet er globaal hetzelfde uit voor 

iedereen. Soms kan het daardoor lijken alsof vragen 

minder passend zijn, maar we hebben uw antwoord 

nodig om veranderingen in de tijd zichtbaar te 

kunnen maken. Om een betrouwbaar beeld te krijgen 

en om vergelijkingen tussen groepen respondenten 

te kunnen maken, bijvoorbeeld de mensen boven 

en onder de 70 jaar, is het van belang dat alle 

respondenten dezelfde vragen krijgen. 

Voor vragen over het onderzoek kunt u altijd bij ons 

terecht: (020) 444 6766. 

Wij wensen u een voorspoedig 2016 toe, in het bijzijn 

van de mensen die u lief heeft!
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    Een ongunstig beloop van depressie leidt vaak tot een  
vermindering van sociale steun  

Wim Houtjes 

Uit mijn onderzoek 

onder depressieve 

ouderen blijkt dat 

ouderen met een 

ernstige depressie 

meer onopgeloste 

problemen of zorg-

behoeften ervaren 

dan ouderen met 

een mildere vorm van 

depressie. Bij problemen kan men denken aan: geld-

problemen, geen goede huisvesting, weinig te doen

hebben overdag, een gebrek aan sociale contacten of 

intieme relaties. Maar ook niet-opgeloste lichame-

lijke klachten worden genoemd. Het helpt dan niet 

om te proberen bij deze mensen de depressie te bestrij-

den zonder ook dergelijke problemen aan te pakken. 

Een veel voorkomend probleem is dat aan de 

behoefte aan psychologische en sociale steun van 

deze depressieve ouderen niet wordt voldaan.

Een mogelijke verklaring hiervoor is dat de zorg-

behoeften op deze gebieden erg complex zijn en 

daardoor moeilijk te behandelen. Ze verdienen dus 

apart aandacht van een verpleegkundig specialist 

of ambulant werkende verpleegkundige. Het blijkt 

uit gegevens van LASA dat ouderen die wel worden 

behandeld voor hun depressie, maar die daarvan 

niet beter worden, vaak weinig sociale steun krijgen 

en kleine sociale netwerken hebben. Hierdoor 

ontstaat vervolgens vaak weer een groter gevoel 

van eenzaamheid. Dit geldt vooral voor mannen en 

voor ouderen die geen partner hebben.

Het kabinet wil graag naar een participatiesamen-

leving toe, die een groter beroep doet op informele 

zorgrelaties. Dit kan ongunstig uitpakken voor 

ouderen met een depressie omdat juist bij hen het 

ontbreken van een wederkerig contact een deel van 

het probleem vormt. Het is daarom van groot belang 

dat depressieve klachten en mogelijke oorzaken 

van depressieve klachten bij ouderen vroegtijdig 

worden gesignaleerd. Dat kan worden gedaan met 

behulp van een systematisch onderzoek naar de 

zorgbehoeften van ouderen. 

Voor het in kaart brengen van de onvervulde zorg-

behoeften bij ouderen heb ik gebruik gemaakt 

van een wetenschappelijk ontwikkelde vragenlijst, 

die zich richt op zorgbehoeften op alle mogelijke 

levensdomeinen. Deze vragenlijst heet de ‘CANE’; 

de Camberwell Assessment of Needs for the Elderly. 

Op dit moment richt ik me samen met Noëlle Sant 

op het bevorderen van het gebruik van de CANE. 

Hiervoor hebben we een subsidie ontvangen van 

de Stichting Hofje Codde en van Beresteyn, die ons 

daarbij steunt. Ons lijkt de CANE zeer bruikbaar 

tijdens het keukentafelgesprek door WMO wijkteams.

Ik heb mijn promotieonderzoek uitgevoerd naast 

mijn werkzaamheden als verpleegkundig specialist 

GGZ bij Dimence en mijn baan als hoofdopleider bij 

de Stichting Opleidingsinstelling GGZ-VS te Utrecht. 

Ik ben deze organisaties, maar vooral het VUmc en 

in het bijzonder het team van het LASA onderzoek 

zeer erkentelijk voor de tijd en de gastvrijheid die 

ik heb gekregen om dit onderzoek te kunnen doen.

Wim Houtjes

Needs of elderly people
with late-life depression

Challenges for care improvement
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