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| Van de redactie
Deze editie van de LASA Nieuwsbrief is een jubileumeditie, de twintigste al in het 25-jarig bestaan van
LASA! Graag brengen wij u weer op de hoogte van
onze werkzaamheden van het afgelopen jaar.
Tot laat in dit jaar zijn onze interviewers op pad
geweest om u weer het hemd van het lijf te vragen.
Wij zijn zeer blij dat u bereid bent om aan het LASA
onderzoek mee te doen. Mede dankzij u wordt de
schat aan gegevens die we bij LASA hebben over
de ouder wordende mens steeds waardevoller. Het
ministerie van VWS vindt het onderzoek nog steeds
onmisbaar voor het beleid. Met het beschikbaar
komen van de gegevens van onze interviews van
de afgelopen twee jaar kunnen we het ministerie
weer voorzien van inzichten in de huidige stand
van zaken rondom ouderen en de veroudering in
Nederland.
Traditiegetrouw stellen onze nieuwe medewerkers
zich in deze editie weer aan u voor en de kersverse
doctoren vertellen kort over hun onderzoek.
Een bijzonder moment dit jaar was de dag waarop
Prof. Dr. Dorly Deeg een koninklijke onderscheiding
mocht ontvangen als verdienste voor haar jarenlange inzet binnen LASA en het ouderenonderzoek
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in het algemeen. Zij is benoemd tot Ridder in de
Orde van de Nederlandse Leeuw. Zij vertelt u er
meer over.
Onze jaarlijkse kerstkaart is dit jaar gebaseerd op
een foto gemaakt van een Labyrint door Noëlle Sant,
medewerker Kennistransfer bij LASA. Zij liep deze
tijdens de dag van de Stilte op 30 oktober jl. Het
labyrint wordt wel gebruikt als metafoor voor het
levenspad. De wendingen die men in het labyrint
maakt staan daarbij symbool voor de wendingen
die we meemaken in het leven. Een mooi symbool
vinden wij, dat we daarom graag met u delen. Voor
het komende jaar wensen we voor u een jaar met
levenswendingen die goed voor u zullen uitpakken.
Wij wensen u fijne feestdagen en een mooi 2017!
Mocht u vragen of opmerkingen hebben, aarzel dan
niet contact met ons op te nemen. Dat kan via de
mail: lasa@vumc.nl of telefonisch (020) 444 6770.

Met vriendelijke groeten,
Marleen van der Horst, Martijn Huisman,
Noëlle Sant.
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| Voorwoord
Door Martijn Huisman
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We hebben met LASA weer een
mooi jaar achter de rug. Dit jaar
stond deels in het teken van een
bijeenkomst met onze internationale adviesraad. Deze adviesraad bestaat uit
topwetenschappers op het gebied van veroudering
en thema’s die met huidige maatschappelijke vraagstukken te maken hebben, zoals de gevolgen van
pensioen en pensioenleeftijd. Vanuit verschillende
landen, de meesten uit de Verenigde Staten, reisden
deze wetenschappers af naar Amsterdam om zich
te laten informeren over het LASA onderzoek en wat
we met LASA hebben bereikt de afgelopen paar jaar.
Ook hebben zij hun ideeën gegeven over hoe LASA
ervoor kan zorgen dat het op wetenschappelijk en
maatschappelijk vlak een relevante studie blijft. De
adviesraad heeft een lovend rapport geschreven op
grond van onze resultaten en het doet ons goed om
te merken dat LASA ook internationaal gezien nog
steeds als toonaangevend wordt beschouwd.
Daarnaast hebben we dit jaar weer enkele leuke
en gedreven nieuwe medewerkers mogen verwelkomen, die de komende jaren op verschillende
onderwerpen onderzoek zullen doen bij LASA.
Het mogen werken met een divers team aan
onderzoekers binnen uiteenlopende wetenschappelijke vakgebieden is een van de leukste onderdelen
van mijn vak.
Het afgelopen jaar is LASA ook enkele malen in de
aandacht geweest bij de pers en is op grond van
resultaten van LASA in krantenberichten gerapporteerd. In deze nieuwsbrief vindt u daar ook enkele
verwijzingen naar. Ook op Twitter lieten we van ons
horen. Tenslotte hadden we een hoogtepunt met
de benoeming van Prof. Dorly Deeg, waarover zij
u vertelt in deze nieuwsbrief.
Zelf was ik in de maand september uitgenodigd
als gast in Nieuw-Zeeland, door de University of
Otago in Dunedin, om precies te zijn. Dit had ik te
danken aan al het werk dat we met LASA hebben
kunnen doen. In Nieuw-Zeeland heeft men (nog)
niet de beschikking over een vergelijkbare studie
als LASA en men wilde er erg graag van mij horen
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wat het belang is van investeren in een studie als
LASA. Ik heb er erg veel presentaties gegeven voor
wetenschappelijk onderzoekers, voor beleidsmakers
en voor medewerkers uit de ouderenzorg. Dit soort
uitnodigingen zijn natuurlijk de krenten in de pap.
Niet alleen is het leuk om naar een land als NieuwZeeland te mogen reizen en buitenlandse collega’s
te ontmoeten, het is vooral leuk om met trots over
LASA te kunnen vertellen en te merken dat men
daar in het buitenland erg veel bewondering voor
heeft.
Ook van het aankomende jaar verwachten we veel.
Het is dan immers alweer 25 jaar geleden dat
we begonnen met onze allereerste interviews!
Hier gaat u uiteraard nog iets van vernemen, want
25 jaar is een echte prestatie en dat hebben wij aan
u te danken. Ik wil u graag persoonlijk bedanken
voor uw betrokkenheid in 2016 en wens u een goed
2017!
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| D
 e relaties tussen informele en formele hulpverleners
in zorgnetwerken van thuiswonende ouderen
Door Marianne Jacobs
Op 29 januari 2016 ben ik gepromoveerd aan de
Vrije Universiteit Amsterdam, afdeling Sociologie.
Mijn proefschrift is getiteld: Connecting to care.
Op dit moment ben ik werkzaam als docent bij de
opleiding Toegepaste Gerontologie aan de Fontys
hogeschool te Eindhoven.
Voor mijn onderzoek heb ik gebruik gemaakt van
gegevens van LASA die verzameld zijn in 2012.
Daarnaast zijn er in 2011 en 2012 extra gegevens
verzameld voor mijn project onder 75 ouderen
woonachtig in Amsterdam en omgeving.
Door het huidige overheidsbeleid blijven ouderen
langer zelfstandig wonen, wat tot gevolg heeft dat
wanneer de hulpvraag toeneemt, er ook steeds
meer gespecialiseerde formele zorg thuis nodig is,
in aanvulling op informele zorg. De verwachting
is dus dat informele en formele zorg steeds vaker
beide aanwezig zijn in een zorgnetwerk. Inzicht
in welke ouderen wat voor type zorg gebruiken,
en hoe informele en formele hulpverleners met
elkaar verbonden zijn en zich tot elkaar verhouden,
wordt daardoor relevanter. In het meeste eerdere
onderzoek werd geen aandacht besteed aan het
aantal informele en formele hulpverleners die
betrokken zijn bij de zorg die ouderen krijgen.
Mijn proefschrift breidt eerder onderzoek uit door
onder andere inzicht te geven in de samenwerking
tussen formele en informele zorgverleners en ook
over het aantal zorgverleners.
Een opvallend resultaat uit mijn onderzoek was dat
slechts bij 26% van alle relaties tussen informele
en formele hulpverleners overleg plaatsvond. De
kans hierop was groter wanneer de hulpverleners
meerdere typen taken uitvoerden, wanneer de
informele hulpverlener inwoonde bij de oudere
in kwestie en sterk gemotiveerd was om de
oudere thuis te laten wonen, en wanneer er ook
meer overleg plaatsvond tussen de informele
hulpverleners onderling en de formele hulpverleners
onderling.

aandachtspunten. Zo zal het bij een oudere met een
partner die mantelzorg verleent belangrijk zijn om
na te gaan hoe het informele mantelzorgnetwerk
uitgebreid kan worden en hoe vraagverlegenheid
voorkomen kan worden. Het zijn immers deze
mantelzorgers die een risico lopen overbelast te
raken. Voor alleenwonende ouderen is het van
belang om in beeld te hebben welk zorgnetwerk
er is. Daarnaast zou overleg geïnitieerd en
gefaciliteerd moeten worden, zodat men elkaar
kan bereiken in tijden wanneer dat nodig is.
Vrijwilligers, die apart benaderd zijn in deze studie,
gaven aan vooral te willen zorgen voor ouderen
die geen andere informele zorgverleners hebben.
Daarnaast gaven vrijwilligers aan zich te willen
beperken tot hun eigen zorgtaken en wilden ze
zich het liefst niet bezighouden met de andere
hulpverleners.
Kortom, bij het streven naar meer verbinding tussen
hulpverleners moet rekening worden gehouden
met de wensen en grenzen van de betrokken
hulpverleners.
Deze tekst is gebaseerd op een artikel dat Marianne
heeft geschreven in Gerōn, tijdschrift over ouder
worden en samenleving. De tekst is bewerkt door de
redactie.

Uit dit promotieonderzoek blijkt dat verschillende
zorgsituaties van ouderen vragen om verschillende
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| Geloven, bidden en functioneren
Door Arjan Oosterwijk
In oktober 2016 ben ik aangeschoven bij het LASA team van
onderzoekers in Amsterdam.
Als buitenpromovendus zal ik de
komende jaren onderzoek doen met de gegevens
over geloof en religie binnen LASA. Internationaal
is er al veel onderzoek gedaan naar de samenhang
tussen geloof en gezondheid. Meestal wordt er
een positieve invloed gevonden van geloof op
diverse gezondheidsfactoren. Een kanttekening
hierbij is wel dat het vooral Amerikaans onderzoek
betreft waar geloof een heel andere functie in de
maatschappij heeft dan in Nederland. In Nederland
is in de afgelopen vijftig jaar de kerkelijke betrokkenheid fors afgenomen. Tegelijk laten onderzoeken
zien dat spiritualiteit en andere vormen van levensbeschouwing in Nederland springlevend zijn.
Er lijkt een verschuiving te hebben plaatsgevonden
van publieke religie (het behoren tot een kerk-

gemeenschap) naar privé-geloof. De gegevens van
het LASA-project bieden de mogelijkheid om dit
te onderzoeken. Daarnaast biedt LASA de
mogelijkheid om de ontwikkelingen op het gebied
van kerkbezoek, frequentie van gebed en belang
van geloof en gebed over een langere periode te
analyseren. Als theoloog (in het dagelijks leven ben
ik, naast het onderzoek, werkzaam als predikant) en
psycholoog hoop ik zo meer te weten te komen over
de ontwikkelingen van gelovigheid in Nederland.
Daarnaast hoop ik een bijdrage te kunnen leveren
aan het onderzoek naar de betekenis van geloof
en gebed op ons leven.
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| Nieuws vanuit het veldwerkteam
Door Priyanta Malhoe
Mijn naam is Priyanta Malhoe en ik
maak sinds januari 2016 deel uit
van het veldwerkteam van LASA.
Ik heb gezondheidswetenschappen
gestudeerd en daarna heb ik een aantal jaar in het
Leids Universitair Medisch Centrum gewerkt als
datamanager. Daar hield ik me vooral bezig met het
werven van deelnemers voor een onderzoek
en het versturen van vragenlijsten. Als datamanager
bij LASA ondersteun ik Jan Poppelaars (senior
datamanager) bij het verwerken van de grote
hoeveelheid onderzoeksgegevens die worden
verzameld. Alle gegevens uit de interviews komen
bij ons terecht en wij zorgen ervoor dat het goed
gestructureerd in bestanden terecht komt, zodat
de onderzoekers de gegevens kunnen analyseren
en daarmee onderzoeksvragen beantwoorden.
LASA NIEUWSBRIEF 20

Het afgelopen jaar heb ik me onder andere bezig
gehouden met het in orde maken van de gegevens
over (stoppen met) werken uit het hoofdinterview.
Deze gegevens zullen onder andere worden
gebruikt door Maaike van der Noordt in haar
promotieonderzoek over pensionering en
gezondheid.
Daarnaast heb ik me verdiept in het medisch
interview. Zo leer ik steeds meer over de
verschillende soorten gegevensverzamelingen
van LASA en de verwerking hiervan. Met 25 jaar
aan interviews heeft LASA een schatkist aan
gegevens en ik vind het bijzonder om hiermee te
kunnen werken, samen met het fijne LASA-team.
De gegevens van de laatste interviewronde zijn
bijna allemaal binnen en ik kijk er naar uit om hier
komend jaar mee aan de slag te gaan!
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| Relatie pensionering en gezondheid
Door Sascha de Breij
Het afgelopen jaar was ik als
veldwerkcoördinator medeverantwoordelijk voor de gegevensverzameling tijdens de meest
recente meting van LASA. Ik was de schakel tussen
de interviewers en de onderzoekers. Inmiddels ben
ik zelf met mijn promotieonderzoek gestart.
De komende drie jaar zal ik onderzoek gaan doen
naar de relatie tussen pensionering en gezondheid.
Mijn onderzoek maakt deel uit van een groter
Europees project, waarin wij samenwerken met
onderzoekers uit Duitsland, Engeland, Denemarken
en Finland.
De pensioenleeftijd wordt steeds verder verhoogd
in ons land, omdat we gemiddeld steeds ouder
worden. Maar dat wil niet zeggen dat we ook gezond
ouder worden. De vraag is dus: kán iedereen wel
langer doorwerken? Ik ga onderzoeken wat bij deze

vraag de rol is van het opleidingsniveau van
mensen. Spelen voor lager opgeleiden dezelfde
aspecten een rol in het langer door kunnen werken
als voor hoger opgeleiden?
Daarnaast ga ik kijken naar gezondheid ná de
pensionering. Het aantal uren dat per week gewerkt
wordt, de werkdruk, de lichamelijke belasting, vroeg
of juist laat met pensioen gaan; dit zijn allemaal
voorbeelden van werk kenmerken die invloed
hebben op de gezondheid na pensionering. Ik ga
onderzoeken of er in de relatie tussen dit soort
kenmerken en de gezondheid na pensionering
verschillen zijn tussen lager en hoger opgeleiden.
Als alle werkenden als één groep gezien worden
bij het maken van pensioenbeleid, zouden de
verschillen tussen lager en hoger opgeleiden steeds
groter kunnen worden. Met mijn onderzoek wil ik
daarom deze verschillen in kaart brengen, zodat er
passend pensioenbeleid kan worden gemaakt,
waarin niemand wordt benadeeld.
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| Onderzoek naar angst
Door Martijn Zuurveld
In 2015 ben ik aangenomen bij
GGZ inGeest in Amsterdam als
psycholoog in opleiding tot GZpsycholoog en als onderzoeker.
November 2016 ben ik bij het LASA onderzoek
gestart met promotieonderzoek naar angst bij
oudere Nederlanders. Angst is een van onze kernemoties en is in beginsel erg nuttig; het helpt ons
gevaar signaleren en zet ons aan om veiligheid
te zoeken. Wanneer we ons ook angstig voelen
en ons gedrag erdoor laten leiden in situaties
waarin er eigenlijk geen sprake is van echt gevaar,
dan kan er sprake zijn van een angststoornis.
In dat geval is de angst niet meer nuttig, maar
kan het zelfs erg beperkend zijn in het dagelijks
leven. Gelukkig zijn angstklachten vaak goed
behandelbaar. Hoewel er veel onderzoek is
gedaan naar angst in de algemene bevolking, is
er minder bekend over het belang en kenmerken
LASA NIEUWSBRIEF 20

van angstklachten bij oudere Nederlanders. Hoe
ontwikkelen angstklachten zich over de loop der
jaren? Zijn oudere Nederlanders om dezelfde
redenen angstig als jongere Nederlanders? En welke
factoren beschermen eigenlijk tegen angst? Op
dit moment geven we aan de hand van dergelijke
vragen vorm aan mijn promotie-onderzoek. Ik ben
nog maar net bezig en sta dus nog echt aan het
begin van mijn onderzoek. Ik vind het bijzonder
om zowel te kunnen werken als behandelaar en
als onderzoeker. In de spreekkamer delen mensen
hun persoonlijke ervaringen met betrekking tot
hun klachten. Het LASA-onderzoek biedt mij
daarnaast de kans om op bevolkingsniveau inzicht
te krijgen in de manier waarop klachten vóórkomen
binnen onze samenleving. Ik hoop op deze manier
bruggen te kunnen slaan tussen de geestelijke
zorgpraktijk en de wetenschap. Beleidsvoerders
en hulpverleningsinstellingen kunnen de zorg
mogelijk beter organiseren als er goede informatie
beschikbaar is over angst bij ouderen.
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| Een complot in Rotterdam
Door Dorly Deeg
Op 26 april 2016 liep ik ’s ochtends om kwart over
acht de trappen van het stadhuis van Rotterdam op.
Dat kwam zo. Een paar weken eerder had ik een
uitnodiging gehad van de directeur Langdurige
Zorg van het ministerie van Volksgezondheid
Welzijn en Sport, om bij een overleg te zijn tussen
hem en de Rotterdamse wethouder voor Zorg, en
wel op 26 april om half negen. De VWS-directeur
lichtte in zijn mail toe dat hij voornemens was een
ronde te maken langs de grote steden om een beeld
te krijgen van het welbevinden van de ouderen
aldaar. Van mij verwachtte de VWS-directeur inbreng
om vanuit LASA het ‘kennisfundament’ van het
beleid te verstevigen. Ik had met plezier toegezegd
dat ik aanwezig zou zijn, want ik vond het leuk iets
te kunnen betekenen in mijn eigen stad.
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Het bleek een hele drukte te zijn in de hal van het
stadhuis. Was dat altijd zo, vroeg ik me af? Ik
meldde me bij de balie, en kreeg meteen de vraag:
“Komt u voor een lintje?” Ah, het was de dag voor
Koningsdag: lintjesregen! Vandaar die drukte.
Ik antwoordde: “Nee, ik kom voor de wethouder.”
Daarop liet de portier een bode komen die mij
naar een kamer op de eerste verdieping bracht om
te wachten. Daar trof ik Noëlle Sant, medewerker
Kennistransfer van LASA, en Johan Ulenkate, de
LASA-contactpersoon bij het ministerie, die ook
bij het gesprek met de wethouder zouden zijn. De
wethouder was er nog niet, en ook de VWS-directeur
liet zich nog niet zien. Er zijn nu eenmaal altijd
urgente akkefietjes en files die ophouden, dacht ik,
dus ik wachtte rustig af.
Iets na negen uur kwam er een bode die ons vroeg
mee te gaan. Via enkele gangen werden we naar de
Burgerzaal gebracht, waar we hoorden dat we op
rij 7 moesten plaats nemen. En nu begon het me
te dagen: de lintjesregen was ook voor mij!
In rij 7, helemaal voorin de grote Burgerzaal, zaten
mijn naaste familieleden en enkele naaste collega’s.
Zij waren voor mij gekomen! Het drong nu echt
helemaal tot me door wat er aan de hand was.
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Terwijl ik de schok van de ontdekking van dit
‘complot’ te boven probeerde te komen, begon
burgemeester Aboutaleb aan zijn speeches waarin
hij één voor één de ontvangers van een onderscheiding toesprak. Het leek een eeuwige tijd te
duren voordat hij mijn naam opriep. Om 10 uur
was het zover. De burgemeester zei onder meer
dat mede dankzij mijn werk ons denken over ouder
worden is veranderd. En dat ik in de afgelopen
25 jaar LASA heb gemaakt tot een ‘toonaangevend
instituut’ en een ‘openbare bron van kennis voor
professionals die zich met ouderen bezig houden’.
Voor mijn wetenschappelijke en maatschappelijke
betrokkenheid werd ik benoemd tot Ridder in de
Order van de Nederlandse Leeuw.
Ik voelde me meer dan vereerd, en ook wel
verbijsterd. Gaandeweg ontdekte ik hoeveel mensen
zich hadden ingespannen om dit voor mij voor
elkaar te krijgen. Maar het liefste had ik gehad dat
de onderscheiding naar het hele LASA-team was
gegaan. Want iedereen heeft haar of zijn steentje
bijgedragen aan het ‘kennisfundament’ dat LASA
heeft geleverd – en nog blijft leveren. Mijn taak was
vooral om te zorgen dat er allerlei ballen werden
opgegooid, in de lucht bleven, en vervolgens goed
landden. Bij deze wil ik alle voormalige en huidige
LASA-medewerk(st)ers, evenals alle deelnemers
aan ons onderzoek heel hartelijk danken voor hun
bijdrage. De onderscheiding is ook voor jullie!
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| H
 oe beïnvloedt het leven in een stad het geestelijk
welbevinden?
Door Irina Motoc
In Europa en Nederland raken de
steden steeds dichter bevolkt.
Daarnaast wordt de bevolking
gemiddeld ook steeds ouder. Mede
door deze ontwikkelingen zijn de kosten voor
geestelijke gezondheidszorg gestegen met 38% in
de periode tussen 1990 en 2010. Omdat er steeds
meer ouderen in steden wonen, is het belangrijk om
de impact van stedelijk wonen op het welbevinden
van ouderen te onderzoeken. Dit is precies waar het
Europese project MINDMAP zich op richt. Dit project
verbindt tien langlopende studies naar veroudering
uit Europa, Canada en de VS met elkaar, waaronder
LASA. Binnen LASA willen we het effect van de
stedelijke sociale omgeving op het ontwikkelen van
depressie-, en angstklachten en de cognitieve functie
van mensen onderzoeken. Met sociale omgeving
worden de sociale relaties van mensen bedoeld,
zoals hun sociale netwerk en sociale steun. Het gaat
ook om sociale relaties op grootschaliger niveau,
bijvoorbeeld de bereidheid van individuen binnen
een samenleving om in het dagelijks leven samen
te werken met elkaar (ook wel bekend als de sociale
cohesie). Bovendien, de sociale omgeving waarin
mensen leven omvat ook culturele aspecten, zoals
normen en waarden ten opzichte van gedrag.

te doen in de epidemiologie. Daar heb ik ook
onderzoek gedaan naar de geestelijke gezondheid
van ouderen. Na ook nog gewerkt te hebben in
Zweden verhuisde ik in 2015 naar Nederland
vanwege de hoge kwaliteit van het onderwijs en
onderzoek hier. Ik hoop dat de uitkomsten van mijn
onderzoek kunnen worden gebruikt om het beleid
te helpen op het gebied van geestelijk welbevinden
en cognitief functioneren van oudere mensen in
Europa.
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Stedelijke sociale omgevingsfactoren worden meestal
beschouwd op wijkniveau. Mijn onderzoek is gericht
op het bestuderen van de invloed van de buurt
waarin de LASA deelnemers leven, zoals sociale
status of nabuurschap, op hun geestelijk welbevinden. Door het bundelen van de gegevens van alle
tien de MINDMAP studies, kunnen we deze invloed
onderzoeken op ouderen uit verschillende steden
verspreid over Europa en Noord-Amerika.
Als wereldburger met zowel een Europese, Canadese
als Amerikaanse achtergrond, ben ik heel blij om
deel uit te maken van het MINDMAP project. Ik ben
ook erg trots dat ik mijn promotieonderzoek bij
LASA, een gerenommeerd onderzoek naar ouder
worden, mag doen. Na biochemie gestudeerd te
hebben aan de Universiteit van Washington in
Seattle, verhuisde ik naar München om een masters
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| D
 e invloed van het samenspel tussen genen en
omgeving op ouderdomskwalen
Door Najada Stringa
Op 1 september 2016 ben ik
begonnen aan mijn promotieonderzoek bij LASA. Ik ben arts en ik
kom uit Albanië. Twee jaar geleden
kwam ik naar Nederland om mijn master in klinische
epidemiologie te halen.
Mijn onderzoek gaat over het samenspel tussen
genen en omgeving en de vraag hoe dit samenspel
kan leiden tot ouderdomskwalen. Wat is de invloed
van de omgeving op het risico op bepaalde ziektes
bij personen met verschillende genen en andersom:
wat is de invloed van bepaalde genen op het risico
van ziektes bij personen die aan verschillende
omgevingen worden blootgesteld? Voor mijn onderzoek zal ik gebruik maken van LASA gegevens uit de
drie cohorten, dus zowel van de deelnemers die al
in 1992 begonnen zijn met LASA, als van hen die in
2002 of 2012 instroomden.
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De genetische kenmerken van de deelnemers
worden bepaald vanuit de bloedmonsters die zijn
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afgenomen.
Voorbeelden van omgevingskenmerken die ik in mijn
onderzoek zal bekijken zijn lichamelijke activiteit,
roken, en het drinken van alcohol. Het gaat hierbij
dus om kenmerken van het (on-)gezonde gedrag
van mensen. Omdat dit gedrag voor een belangrijk
deel wordt beïnvloed door de omgeving waarin
mensen leven, spreek ik in mijn onderzoek over
omgevingskenmerken.
Inzicht in het samenspel van genen en omgevingskenmerken helpt de volksgezondheid en de ontwikkeling van de “gepersonaliseerde geneeskunde”.
Zo zouden er verschillende preventiestrategieën
kunnen worden ontwikkeld voor verschillende
groepen mensen, rekening houdend met hun
genetische kwetsbaarheid. Medische behandelingen
kunnen in de toekomst dan steeds meer “op maat”
toegepast worden. Genetische tests worden steeds
goedkoper en zijn beter beschikbaar. Ik hoop met
mijn onderzoek een steentje bij te dragen door te
bekijken bij welke genetische kenmerken het (on-)
gezonde gedrag van mensen nu vaak leidt tot ziekte
en bij welke genetische kenmerken niet, of minder.
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| Gezond eten afhankelijk van economische positie?
Door Coosje Dijkstra
De sociaal economische positie (SEP) van mensen
wordt bepaald door hun opleidingsniveau, de
hoogte van hun inkomen en het soort beroep dat ze
hebben. Het is al lang bekend dat mensen met een
lagere SEP gemiddeld meer gezondheidsproblemen
hebben dan mensen met een hogere SEP. Recente
Nederlandse cijfers laten dit goed zien want mensen
met een lagere opleiding leven in Nederland
gemiddeld zes jaar korter dan mensen met een
hogere opleiding. De verschillen in gezonde levensverwachting zijn nog groter en beslaan bijna 19 jaar.
Een van de oorzaken voor sociaal economische
verschillen in gezondheid zijn verschillen in
voeding. Uit onderzoek blijkt dat mensen met een
lage SEP minder gezond eten, bijvoorbeeld minder
groente, fruit en vis. Dit is ongunstig, want een
ongezonde voeding kan bijdragen aan het ontstaan
van voedingsgerelateerde chronische ziektes. Tot
nu toe hebben weinig wetenschappelijke studies
onderzocht of ouderen met een lage SEP ook
minder gezond eten dan ouderen met een hoge SEP.
Het doel van mijn proefschrift
was om te onderzoeken of er
verschillen zijn tussen hoge
en lage sociaal economische
groepen in de mate waarin zij
voldoen aan de Nederlandse
groente, fruit en vis richtlijn.
De onderzoeksvragen waren:
1) Voldoen ouderen met een lage SEP minder vaak
aan deze richtlijnen dan ouderen met een hoge
SEP?
2) En waar worden deze verschillen door veroorzaakt?
Voor mijn onderzoek heb ik gegevens gebruikt uit
twee langlopende Nederlandse studies. Dat waren
de LASA studie en de zogeheten GLOBE studie,
die wordt uitgevoerd door het Erasmus MC, in
Rotterdam.
De LASA gegevens toonden aan dat bijna 83% van
de ouderen voldoet aan de richtlijn voor fruit, 65%
aan de groente richtlijn en 32% aan de vis richtlijn.
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Ouderen met een lager opleidingsniveau bleken
minder vaak de groente richtlijn te behalen dan
ouderen met een hoger opleidingsniveau. Ouderen
met een lager inkomensniveau bleken minder vaak
de fruit en vis richtlijn te behalen dan ouderen met
een hoog inkomen.
Uit mijn onderzoek bleek ook dat belangrijke
redenen voor ouderen om gezond te eten waren
zich fit te voelen, hun gezondheid en hun lichaamsgewicht. Ouderen met een lage SEP gaven minder
vaak aan dat het voorkómen van ziekten een
belangrijke reden was om gezond te eten dan
ouderen met een hoge SEP. Ook bleek dat ouderen
veel barrières ervaren voor het behalen van de
voedingsrichtlijnen. Ouderen met een lage SEP
rapporteerden meer barrières dan ouderen met een
hoge SEP. De meest gerapporteerde barrière voor
ouderen met een lage SEP bleek de hoge prijs van
groente, fruit en vis te zijn. Ouderen met een hoge
SEP rapporteerden vaker dat ze bezorgd zijn om
bestrijdingsmiddelen op groente en fruit en dat
ze de voorbereiding van groente veel tijd vinden
kosten. Ook bleek dat een belangrijk deel van de
ouderen dacht te voldoen aan de richtlijn, terwijl
dit in werkelijkheid niet zo was. Bijna 19% van de
deelnemers gaf bijvoorbeeld aan te voldoen aan
de groente richtlijn, terwijl dat niet het geval bleek
te zijn. Deze overschatting kwam vaker voor bij
ouderen met een lager opleidingsniveau.
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| E
 chtscheiding, veroorzaakt deze gebeurtenis ook nu
nog meer eenzaamheid?
Door Theo van Tilburg
Veel huwelijken eindigen in echtscheiding. Deze
gebeurtenis heeft vaak grote gevolgen voor de
eventuele kinderen, maar vooral voor beide partners.
Eén van de gevolgen voor de partners is eenzaamheid. Gescheiden mensen zijn vaker eenzaam dan
gehuwden. Na een echtscheiding blijven gescheiden
mensen vaak langdurig, tot in de ouderdom,
eenzaam. Ook als zij hertrouwen of een nieuwe
partnerrelatie aangaan, is de kans dat gescheiden
ouderen eenzaam zijn nog steeds hoog.

12

Deze inleiding had ook twintig jaar geleden
geschreven kunnen worden. Het onderzoek op dit
terrein is vaak van voor 2000; veel oudere
gescheiden mensen hebben hun huwelijk zien
stranden kort nadat in 1971 echtscheiding
gemakkelijker werd. De samenleving is echter
veranderd. Echtscheiding komt nog veel vaker voor,
en hoe triest ook, het is ‘normaler’ geworden. We
zijn er tegenwoordig meer aan gewend en hebben
meer middelen om ermee om te gaan. Zo komt
bemiddeling (‘mediation’) bij het uit elkaar gaan en
het verder samen zorgen voor de kinderen middels
co-ouderschap vaak voor. Verder is de samenleving
individualistischer geworden: een echtpaar doet niet
alles meer samen. Ze delen familie en schoonfamilie
maar hebben ook hun eigen vrienden en kennissen.
Na een echtscheiding kunnen ze daarmee verder.
De LASA-studie biedt een unieke kans te onderzoeken of de gevolgen van echtscheiding voor 55
tot 65-jarigen in de loop van de tijd zijn veranderd.
Deelnemers die bij de start van LASA in 1992 55 tot
65 jaar oud waren, zijn vergeleken met deelnemers
die in 2002 voor het eerst aan LASA deelnamen en
toen ook deze leeftijd hadden, en met deelnemers
van deze leeftijd die in 2012 voor het eerst meededen aan LASA. Drie groepen met dezelfde leeftijd,
maar andere mensen in andere tijden, en in andere
tijden gescheiden, namelijk rond 1977, rond 1987
en rond 1997. We vergeleken gescheiden mensen
met leeftijdsgenoten in hun eerste huwelijk, en
met leeftijdsgenoten die na echtscheiding zijn
hertrouwd.
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Voor het meten van eenzaamheid is een lijst met
uitspraken gebruikt. Emotionele eenzaamheid
betreft gevoelens zoals zich verlaten voelen, en
sociale eenzaamheid gaat over het ervaren van
gemis in relaties met familie en vrienden.
Gelijk aan de resultaten van de oudere onderzoeken
geven de resultaten nu aan dat gescheiden
mensen, ook de hertrouwden, vaker eenzaam zijn
dan gehuwde mensen. Maar het verschil tussen
gescheidenen en deelnemers in hun eerste huwelijk
is kleiner geworden: gescheiden deelnemers in het
onderzoek van 2012 en van 2002 zijn minder vaak
sociaal eenzaam dan de gescheiden deelnemers
van 1992 met dezelfde leeftijd. In 1992 gaf 51% aan
zich sociaal eenzaam te voelen op minstens één
uitspraak, in 2002 was dit 36% en in 2012 40%.
Echtscheiding is ook nu nog een ingrijpende
levensgebeurtenis, maar de gevolgen op lange
termijn zijn minder groot dan twintig jaar geleden.
We leven in een tijd waarin flexibiliteit belangrijk is.
Velen lukt het om hun weg te vinden in complexe
familiesituaties met vaak een nieuwe partner maar
ook een ex-partner, en met zowel biologische als
stiefkinderen.

Bron: Van Tilburg, T.G., Aartsen, M.J., & Van der Pas, S. (2015).
Loneliness after divorce: A cohort comparison among Dutch
older adults. European Sociological Review, 31, 243-252. http://
dx.doi.org/10.1093/esr/jcu086
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| Nieuws vanuit LASA kennistransfer
Door Noëlle Sant, medewerker kennistransfer LASA
Graag deel ik met u wat leuke nieuwtjes
van het afgelopen jaar.
Dorly Deeg kreeg een lintje, maar daar
heeft u al het nodige over gelezen. Mijn
taak was op dat moment om het zo lang
mogelijk voor haar geheim te houden.
Ik mag zeggen dat dat goed is gelukt!

Tijdens het “Weekend van de wetenschap” op 1 en 2
oktober was LASA vertegenwoordigd met een stand
in het VUmc. De bezoekers werd gevraagd wat zij
verstaan onder ’succesvol ouder worden’. Collega’s
Almar Kok, Silvia Klokgieters en Leo Stokx namen
de interviews af, en Almar werd geïnterviewd door
RTV Noord Holland. Veel mensen noemden gezond
blijven, gelukkig blijven en familie en vrienden als
onderdelen van succesvol ouder worden.

Onze LASA weetjes waaier wordt zeer gewaardeerd.
We hadden er 1500 laten drukken, en we zijn er bijna
door heen. Inmiddels hebben we een aparte pagina
op onze website met alle weetjes. Zo kunnen we
steeds nieuwe plaatsen. U kunt kijken op
http://www.lasa-vu.nl/weetjes/weetjes.html.

Ter ere van de lancering van deze webpagina met
weetjes hebben we ook een nieuw weetje gepubliceerd: Trends in gebruik van formele en informele
zorg, geschreven door Joukje Swinkels. Op de
volgende bladzijde van deze Nieuwsbrief staat dit
weetje.
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Dorly Deeg werd uitgebreid geciteerd in een artikel
in de Volkskrant (5 nov jl.) over langer doorwerken.
Er is veel behoefte aan wetenschappelijke kennis
over de gevolgen en consequenties van dit langer
doorwerken.
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| W
 eetje: Trends in gebruik van formele en informele
zorg aan huis
Zal vermindering van aanbod van
professionele zorg leiden tot meer informele
zorg?
In het huidige zorgbeleid is er minder professionele
zorg aan huis. Ook wordt verwacht dat burgers
meer voor elkaar zullen zorgen.
Om te bezien of minder professionele zorg
inderdaad zal leiden tot meer informele zorg, is
onderzocht hoe deze verhouding er in de afgelopen
twintig jaar uitzag.

1) Informeel zorggebruik nam sterk af terwijl
formeel zorg gebruik licht toenam.
2) Er was in het begin van de jaren negentig meer
sprake van substitutie tussen deze twee vormen
van zorggebruik dan in latere jaren. Dit betekent
dat ouderen steeds meer een combinatie van
zorgvormen gebruiken en minder vaak alleen de
ene of de andere vorm van zorg. In het nieuwe
beleid zal schaarser wordende formele zorg nog
vooral ingezet moeten worden bij ouderen waar
informele zorg ontbreekt.

Opvallende resultaten

Swinkels, J.C., Suanet, B.A., Deeg, D.J.H., Broese van

Gegevens over zorggebruik door thuiswonende
65-85-jarigen in de periode 1992-2012 lieten twee
opvallende zaken zien:

Groenou, M.I. (2016). Trends in the informal and formal
home-care use of older adults in the Netherlands
between 1992 and 2012.Ageing & Society, 1-21.
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