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Jonge ouderen zijn actief bij de  
samenleving betrokken

In de huidige samenleving wordt onderlinge 

steun steeds belangrijker. Wat betekent dit 

voor de sociale betrokkenheid van de huidige 

generatie 60- tot 75-jarigen? Zet de huidige 

generatie jonge ouderen zich meer in voor 

de maatschappij dan voorheen?  

Uit LASA-onderzoek blijkt dat de 60- tot 

75-jarigen van nu meer vrijwilligerswerk doen 

ten opzichte van mensen in dezelfde leeftijds-

groep tien jaar geleden. Dit komt niet omdat 

ze meer vrije tijd hebben. Integendeel, steeds 

meer jonge ouderen werken langer door en 

hebben een groter en meer divers netwerk. 

Veel senioren zijn hoger opgeleid en 

beschikken over meer kennis en capaciteiten 

die van nut zijn in een vrijwilligersorganisatie. 

Die combinatie van factoren stimuleert 

hen om langer sociaal actief te blijven. Jonge 

ouderen vormen dan ook een belangrijke bron 

van hulp, kennis en kracht voor de samen-

leving!

Broese van Groenou, M.I. & Tolkacheva, N. (2014). Zijn 
ouderen nu meer of minder sociaal actief dan voorheen? 
Trends in vrijwilligerswerk, mantelzorg en het geven van 
steun door 64-75-jarigen in 2005, 2008 en 2012.Rappor-
tage voor het ministerie van VWS. Amsterdam: LASA.

 



Komt ADHD ook bij ouderen voor?

ADHD (Attention Deficit Hyperactivity Disorder) 

komt bij 3-5% van de kinderen en volwassenen 

voor. Maar hoe zit dat bij ouderen? Komen 

concentratieproblemen, onrust en impulsi- 

viteit op hogere leeftijd vaker of juist minder 

vaak voor? En is daar wat aan te doen?

We onderzochten de grote groep Nederlandse 

ouderen uit het LASA-onderzoek. 2,8% van hen 

bleek ADHD te hebben. De ouderen met ADHD 

hadden vaker depressieve - of angstklachten 

dan leeftijdgenoten zonder ADHD. Veel  

mensen gaven echter aan dat ze minder last 

hebben van concentratieproblemen of onrust 

nu ze wat ouder zijn; ze zijn eraan gewend 

geraakt en hebben geleerd ermee te leven. 

Heeft u al uw leven lang last heeft van onrust, 

concentratieproblemen, stemmingswisselingen 

of impulsief gedrag? Heeft u (klein)kinderen 

met ADHD? Bespreek met uw huisarts de moge-

lijkheid om u te laten onderzoeken. ADHD is 

namelijk op elke leeftijd goed te behandelen.

Michielsen M, Comijs, HC, Semeijn E, Beekman ATF, Deeg 
DJH, Kooij JJS. The comorbidity of anxiety and depressive 
symptoms in older adults with Attention-Deficit/Hyperactivity 
Disorder: a longitudinal study. Journal Aff Disorders, 2013, 
148(2-3):220-227.

 



Vitamine D: belangrijk voor 
botten en fysiek functioneren

Vitamine D-tekort komt veel voor onder 

ouderen. Dat vitamine D belangrijk is voor 

de botten is al langer bekend. Maar wist 

u dat ouderen met hogere vitamine 

D-waardes ook beter fysiek functioneren? 
 

Uit onderzoek binnen LASA blijkt dat bijna 

de helft van de Nederlandse ouderen een 

tekort aan vitamine D heeft. Hetzelfde 

onderzoek toont aan dat mensen met een 

lager vitamine D-gehalte slechter scoren 

op fysieke functietesten zoals de looptest, 

sta-op-uit-een-stoeltest en de balanstest. 

Lage vitamine D-waardes geven een groter 

risico op problemen bij dagelijkse 

activiteiten, zoals traplopen, aan- en uit-

kleden en teennagels knippen. Deze LASA-

onderzoeken leidden tot de zogenaamde 

D-VITAAL-studie, waarin onder meer wordt 

onderzocht of vitamine D-supplementen 

daadwerkelijk leiden tot verbetering in het 

fysiek functioneren.
 
Sohl E, de Jongh RT et al. Vitamin D Status is associated 
with physical performance: the results of three 
independent cohorts. Osteoporos Int. 2013:24(1):187-196.
www.dvitaal.nl



Langer doorwerken met  
chronische ziekte

De Nederlandse overheid voert een actief 

beleid om werknemers te stimuleren om langer

 door te werken. Mogelijkheden tot vervroegd 

uittreden zijn afgeschaft en de pensioenleeftijd 

is geleidelijk verhoogd. Wat betekent dit voor 

mensen met een chronische ziekte?

Op basis van LASA-gegevens onderzochten we 

in hoeverre oudere werknemers daadwerkelijk 

lichamelijk en psychisch in staat zijn om 

langer door te werken. Opvallend detail: 60% 

van de 55- tot 64-jarige betaalde krachten 

heeft minimaal één chronische ziekte. Reuma, 

hartziekten en CARA komen het meest voor. 

Er bleken verschillende redenen om eerder te 

stoppen met werken. Voor chronisch zieke, 

maar niet voor gezonde, werknemers zijn 

vooral gebrek aan autonomie in de organisatie 

van het werk en gebrek aan steun van leiding-

gevenden en collega’s van doorslaggevend 

belang. Meer variatie, een aangepast werk-

tempo en hulp van de directe werkomgeving 

maken het mogelijk om langer door te werken.

Boot CRL, Deeg DJH, Abma T, Rijs KJ, van der Pas S, van 
Tilburg TG, van der Beek AJ. Predictors of having paid work 
in older workers with and without chronic disease:  
A 3-year prospective cohort study. Journal of Occupational 
Rehabilitation 2014; 24(3): 563-572.



Het sociale netwerk van 
ouderen verandert  

Met het klimmen der jaren wordt het sociale 

netwerk van veel ouderen kleiner. De familie 

blijft meestal belangrijk, terwijl de rol van 

vrienden en bekenden afneemt. Tegelijkertijd 

verandert de samenleving en neemt de

individualisering toe. Wat betekent dit voor 

het sociale netwerk van recente generaties 

ouderen? 

LASA-gegevens laten een bijzondere ont-

wikkeling zien: ouderen geboren voor 1923 

hebben minder  contacten met niet-familie-

leden dan generaties die na 1923 geboren 

zijn. In vergelijking hebben de jongere 

generaties gemiddeld een hoger opleidings-

niveau, functioneren ze cognitief beter en 

beschikken ze over een meer divers netwerk, 

buiten de familiekring. De resultaten wijzen 

erop dat dit zo zal blijven. De grote vraag is 

of dit netwerk van vrienden, buren en 

bekenden daadwerkelijk die zorg kan en wil 

verlenen die onze huidige regering voor  

ogen staat. 

Suanet, B.A., Van Tilburg, T.G., Broese van Groenou, M.I. 
(2013). Nonkin in older adults’ personal networks: more 
important among later cohorts? Journals of Gerontology, 
Series B: Psychological Sciences and Social Sciences,  
68, 4, 633–643.

 



  Wat is het verband tussen  
pijn en depressie? 

Veel ouderen met depressieve klachten 

hebben tevens chronische pijnklachten. Of 

worden ze depressief omdat ze altijd pijn 

hebben? 

Chronische pijn drukt een groot stempel op 

het dagelijks leven, zowel fysiek als mentaal. 

Uit LASA-onderzoek blijkt dat mensen die 

vaak pijn hebben een groter risico hebben 

om depressieve klachten te ontwikkelen. 

Omdat ze voortdurend pijn hebben, ziek 

zijn of omdat ze niet goed weten hoe ze met 

de pijn om moeten gaan. In eerste instantie 

is het natuurlijk belangrijk dat pijnklachten 

optimaal worden behandeld door de huisarts 

of specialist. Daarnaast is het van belang 

dat u met de pijn leert leven, op een manier 

die bij u en uw situatie past. In overleg met 

uw huisarts kunt u hiervoor eventueel de 

hulp van een psycholoog inschakelen. 

Sanders JB, Comijs HC, Bremmer MA, Deeg DJH, Beekman 
AT. A 13-year prospective cohort study on the effects of 
aging and frailty on the depression-pain relationship in 
older adults. International Journal of Geriatric Psychiatry, 
in press.

 



Wie zorgt voor onze ouderen?   

De recente hervormingen in de langdurige 

zorg vragen om meer betrokkenheid van 

mantelzorgers. Maar de ouderen van nu 

hebben vaak minder kinderen dan die van 

vroeger. De kinderen wonen bovendien vaker 

verder weg. Wie verzorgen onze ouderen? 

Uit onderzoek in LASA blijkt dat zorgbe-

hoevende ouderen met een partner vooral 

door hun partner verzorgd worden, ook als 

anderen zorgverleners in de buurt aanwezig 

zijn. Om overbelasting te voorkomen zouden 

deze partners een groter beroep kunnen doen 

op deze sociale contacten. 

Zorgbehoevende ouderen zonder partner 

met kinderen in de buurt krijgen vaak zorg 

van deze kinderen, maar ook van andere 

familieleden, buren of vrienden. 

Zorgbehoevende ouderen met weinig sociale 

contacten en een grote zorgbehoefte hebben 

vaak niet de sociale en financiële middelen om

zelf hun zorg te organiseren. Zij ontvangen 

voornamelijk professionele zorg. Voor alle 

ouderen is goede zorg een belangrijk aandachts-

punt voor nu maar ook voor in de toekomst.

Jacobs, M., Broese van Groenou, M.I., Aartsen, 
M.A. & Deeg, D.J.H. Variety in Dutch older adults’ care 
networks: does social network proximity and perceived 
control of care make a difference? Paper to be presented 
at the GSA, Orlando, Fl. USA, November 2015.

 



SNAQ65+ spoort ondervoeding 
bij ouderen op

Uit onderzoek in LASA blijkt dat ongeveer 

één op de tien Nederlandse ouderen onder-

voed is. Bij zelfstandig wonende ouderen die 

thuiszorg ontvangen of ouderen die in een 

instelling verblijven, komt ondervoeding nog 

vaker voor. De SNAQ65+ (Short Nutritional 

Assessment Questionaire voor 65+) helpt 

ondervoeding op te sporen.

Uit hetzelfde onderzoek blijkt dat onder-

voeding onder ouderen niet altijd wordt 

onderkend, maar wel degelijk nadelige 

gevolgen heeft, zoals een slechter lichamelijk 

en geestelijk functioneren, slechtere wond-

genezing, langduriger ziekenhuisopnames 

en vroegtijdige sterfte. We ontwikkelden de 

SNAQ65+, een instrument voor het opsporen 

van ondervoeding bij thuiswonende ouderen. 

Is sprake van meer dan 4 kg ongewenst 

gewichtsverlies in de afgelopen zes maanden, 

een bovenarmomtrek kleiner dan 25 cm en/of 

een BMI (Body mass Index) onder de 20? 

De huisarts en/of diëtist heeft passend 

voedingsadvies en een gerichte aanpak van 

de oorzaken van de ondervoeding. 

www.stuurgroepondervoeding.nl

www.voedingscentrum.nl

 



Met pensioen. Meer ruimte om 
aan beweging te doen?!

Stoppen met werken markeert de overgang 

naar een nieuwe levensfase en een nieuwe 

invulling van het dagelijks leven. Dit biedt 

ruimte voor bijvoorbeeld meer fysieke 

activiteiten. Hoe gaan gepensioneerden 

daarmee om?

Aan de hand van LASA-gegevens gingen we 

na of en in hoeverre recent gepensioneerde 

ouderen in hun dagindeling ruimte maken 

voor lichaamsbeweging. In de eerste drie jaar 

na hun pensionering besteden ze inderdaad 

meer tijd aan matige lichaamsbeweging, zoals 

wandelen, fietsen en huishoudelijk werk. Hun 

sportdeelname daarentegen blijft onveranderd. 

Leeftijdgenoten die blijven doorwerken ver-

anderen hun patroon van lichaamsbeweging 

overigens niet. Punt van aandacht: bij de 

pensionering gaan ook mogelijkheden voor 

lichaamsbeweging verloren, omdat woon-

werkverkeer en het werken zelf meestal 

lichaamsbeweging vereisen. Recent gepensio-

neerden doen er goed aan dit te compenseren 

en hun lichaamsbeweging op peil te houden.

Koeneman MA, Chinapaw MJM, Verheijden MW, van Tilburg 
TG, Visser M, Deeg DJH, Hopman-Rock M. Do major life 
events influence physical activity among older adults: The 
Longitudinal Aging Study Amsterdam. International Journal 
of Behavioral Nutrition and Physical Activity 2012; 9: 147.

 



 Scheiden doet lijden… maar 
maakt minder eenzaam dan 
voorheen   

Een echtscheiding is een ingrijpende gebeur-

tenis, die voor veel mensen leidt tot een 

grotere eenzaamheid. Toch zijn de gevolgen 

minder ingrijpend dan in de twintigste eeuw.

Gescheiden mensen zijn vaak eenzamer dan  

gehuwden. Dat komt omdat men niet alleen 

de partner kwijtraakt, maar ook de relaties 

van de partner. Een andere verklaring is dat 

een echtscheiding afwijkt van de heersende 

norm: het huwelijk. Wie daarvan afwijkt wordt 

gemakkelijk buitengesloten en dat kan even-

eens leiden tot eenzaamheid. Onderzoek in 

LASA laat overigens zien dat het verschil in 

eenzaamheid tussen getrouwde en gescheiden 

ouderen sinds de jaren negentig is afgenomen. 

Scheiden is inmiddels meer maatschappelijk 

geaccepteerd; daardoor zijn de gevolgen voor 

het sociale netwerk – en daarmee samen-

hangend eventuele eenzaamheid – geringer 

dan voorheen. 

De Jong Gierveld, J., Broese van Groenou, M.I. (2014). 
Quality of marriage and social loneliness in later life. 
In: Michalos AC (Ed.). Encyclopedia of Quality of Life 
and Well-Being Research. (pp. 5309-5312). Springer, 
Dordrecht, Netherlands: Springer. Van Tilburg, T.G., 
Aartsen, M.J., Van der Pas, S. (2014). Loneliness after 
Divorce: A Cohort Comparison among Dutch Young-Old 
Adults. European Sociological Review, 1-10.



Seksualiteit is van alle leeftijden 

Gedurende ons leven verandert onze behoefte 

aan seksualiteit. Welk belang hechten ouderen 

aan seksualiteit? En welke rol speelt intimiteit 

in hun leven?

Uit LASA-onderzoek blijkt dat 42% van de 

ouderen seksualiteit belangrijk vindt. 30% 

heeft geen mening en 28% vindt seksualiteit 

minder belangrijk dan vroeger. 67% van de 

ouderen heeft behoefte aan intimiteit en 

fysieke aanraking. Hoewel veel ouderen geen 

partner meer hebben, blijft bij de meesten 

de behoefte aan intimiteit tot op hoge leeftijd 

bestaan. Hetzelfde LASA-studie onderzoek 

toonde overigens aan dat ouderen met een 

verminderd cognitief functioneren, zoals een 

slechter geheugen en tragere informatie-

verwerking, seksualiteit minder belangrijk 

vinden dan ouderen die cognitief goed 

functioneren. 

Hartmans C, Comijs HC, Jonker C. The perception of 
sexuality and cognitive functioning in older adults.  
Am J Ger Psychiatry, 2015, 23: 243-252.

 



Eenzaam door slechthorenheid? 
Dat geldt niet voor iedereen!    

Slechthorendheid is één van de meest  

voorkomende chronische aandoeningen bij 

ouderen. Slechthorendheid leidt tot commu-

nicatieproblemen, maar leidt het ook tot 

eenzaamheid? En lopen specifieke groepen 

ouderen meer risico om te vereenzamen?

Maar liefst 43% van de 60-plussers hoort 

onvoldoende of slecht bij achtergrondrumoer. 

De meetgegevens van ruim duizend slecht-

horende LASA-ouderen laten iets opvallends 

zien: sommige deelnemers voelen zich 

eenzamer - maar dat geldt niet voor iedereen. 

Met name slechthorende mannen, ouderen 

mét partner en ouderen zonder hoortoestel 

voelen zich eenzamer. Mogelijk zijn, naast 

hoortoestellen, communicatie-ondersteunings-

programma’s op maat een effectieve remedie 

tegen eenzaamheid. Andere onderzoeks-

resultaten wijzen uit dat snellere gehoor-

achteruitgang leidt tot sterkere gevoelens van 

eenzaamheid. Ouderen die recent hun partner 

verloren hebben en ouderen die al gehoor-

problemen hebben blijken extra kwetsbaar. 

www.kennislink.nl/publicaties/wanneer-je-gehoor-je-in- 
de-steek-laat

 

 



De invloed van het weer op artrose     

Artrose of gewrichtsslijtage wordt gekenmerkt 

door stijfheid en gewrichtspijn en is één van de 

meest voorkomende gewrichtsaandoeningen 

bij ouderen. Het weer blijkt een factor van 

belang: tweederde van de ouderen met artrose 

merkt dat vochtig en koud weer hun pijn 

verergert.

Uit een grootschalig Europees onderzoek 

waarin LASA participeert, blijken ouderen  

met artrose de meeste gewrichtspijn te  

ervaren in vochtige weersomstandigheden.  

Ook kou verergert de pijn. De luchtvochtig- 

heid en temperatuur beïnvloeden de  

inkrimping en uitzetting van weefsel in een 

gewricht. Daarnaast zorgt een lagere 

temperatuur ervoor dat de synoviale vloei- 

stof in het gewricht stroperiger wordt.  

Door deze twee processen kan de gewrichts-

stijfheid en -pijn toenemen. Door fysieke  

activiteiten neemt de gewrichtspijn af en 

verbetert de functionaliteit in het dagelijks 

leven. Dus: vooral blijven bewegen. 

Timmermans EJ, Van der Pas S, Schaap LA, Sánchez-
Martínez M, Zambon S, Peter R, Dennison EM, Pedersen NL, 
Denkinger M, Castell MV, Siviero P, Herbolsheimer F,  
Edwards MH, Otero Á, Deeg DJH. Self-perceived weather 
sensitivity and joint pain in older people with osteoarthritis 
in six European countries: results from the European  
Project on OSteoArthritis (EPOSA). BMC Musculoskelet  
Disord 2014;15:66.

 



Neem geheugenklachten van 
oudere werknemers serieus 

De Nederlandse arbeidsmarkt is in beweging. 
Door informatisering en automatisering nemen 
fysieke - en routinearbeid af. Tegelijkertijd 
wordt een steeds groter beroep gedaan op 
cognitieve vaardigheden. Daardoor neemt het 
belang van een goed geheugen toe, ook voor 
oudere werknemers.

Eén op de vijf mensen in de leeftijd van 55-64 
jaar heeft geheugenklachten, zo blijkt uit LASA-
gegevens. Dit geldt voor mensen met én zonder 
werk. Maar wijzen geheugenklachten ook op 
een daadwerkelijk slecht functioneren van het 
geheugen? Geheugenklachten kunnen ook 
andere oorzaken hebben, zoals mentale over-
belasting, voortdurend multitasken of depres-
sieve klachten. Uit ons onderzoek blijkt 
overigens dat geheugenklachten van oudere 
werknemers wel degelijk samenhangen met 
een slechtere prestatie op een geheugentest. 
Om oudere werknemers in staat te stellen om 
langer door te werken, zouden de oorzaken 
van geheugenklachten onderzocht en aan- 
gepakt moeten worden, bijvoorbeeld door de 
mentale werkbelasting te verminderen.

Rijs KJ, Comijs HC, van den Kommer TN, Deeg DJH. Do 
employed and not employed 55 to 64-year-olds’ memory 
complaints relate to memory performance? A longitudinal 
cohort study. European Journal of Public Health 2013; 23(6): 
1013-1020.

 



Sporters zijn minder eenzaam   

Sporten is gezond voor lijf en leden en voor 

veel mensen de smeerolie in hun sociale 

leven. Hoe zit dat bij ouderen? Verdrijft sport 

de eenzaamheid?

Onderzoek onder ruim 1600 LASA-deel-

nemers wijst uit dat ouderen die een sport 

beoefenen zich gemiddeld minder eenzaam 

voelen dan ouderen die niet aan sport doen. 

Dit geldt zowel voor  groepssporten als 

voor individuele sporten. Dit geldt voor alle 

ouderen, ongeacht hun leeftijd, opleidings-

niveau, fysieke en mentale gezondheid, of 

aantal sociale contacten. De resultaten 

suggereren dat sporten op de korte termijn 

gevoelens van eenzaamheid onder ouderen 

zou kunnen verminderen. Voor mannen zou 

de beoefening van groepssport daarnaast 

kunnen betekenen dat – door de contacten 

die ze zo opdoen – gevoelens van sociale 

eenzaamheid afnemen. 

Wirtz, F., Aartsen, M.J., Visser, M., Deeg, D.J.H. (2013). 
Sport en eenzaamheid. Individuele en groepssport en de 
relatie met emotionele en sociale eenzaamheid bij 
ouderen (LASA-rapport 2012)

 



Maakt een beperkt gezichts- 
vermogen ongelukkig? 

Veel ouderen krijgen op den duur te maken 

met beperkingen aan het gezichtsvermogen 

(visus). Dit zou kunnen leiden tot psychische 

klachten. Is dat zo? En is dit te behandelen?

LASA-onderzoek toont aan dat ouderen die 

slechter zien twee keer zo vaak depressief of 

angstig zijn als mensen die normaal kunnen 

zien, met of zonder bril. Ongeveer 30% van  

de mensen met een slecht gezichtsvermogen 

rapporteert depressieve klachten, zoals geen 

zin om activiteiten te ondernemen of sombere 

gevoelens. 15% spreekt van angstklachten, 

zoals piekeren of bang om alleen over straat 

te gaan. 

Deze psychische klachten zijn gelukkig goed 

te behandelen. Zoek bij onbehandelbare 

oogproblemen in combinatie met depressieve 

klachten hulp bij de huisarts of deskundig 

zorgverlener. 

Een aantal revalidatiecentra is gespecialiseerd 

in visusproblemen en heeft hiervoor specifieke 

behandelingen ontwikkeld.

Van der Aa HPA, Comijs HC, Penninx BWJH, Van Rens GHMB, 
Van Nispen RMA. Major depressive and anxiety disorders 
in visually impaired older adults. Invest Ophthalmol Vis Sci. 
2015; 56:849–854.



Regie van zorg: het heft in 
eigen handen?    

Met regie in de zorg wordt meestal bedoeld 

de mate waarin iemand zijn of haar zorg zelf 

in de hand heeft. De zorg voor ouderen wordt 

steeds complexer. Is meer zelfregie een 

oplossing? En betekent dat per definitie dat de 

zorg wordt aangestuurd door de oudere zelf? 

We interviewden kwetsbare ouderen, geselec-

teerd uit de LASA-deelnemers, hun mantel-

zorgers en professionele zorgverleners over 

hun ervaringen met regie van zorg. Daaruit 

bleek dat, naast de capaciteiten van de oudere 

in kwestie, ook het sociaal vangnet en de 

eigenschappen van zorgverleners belangrijk 

zijn. We vroegen de ouderen onder meer welk 

cijfer ze gaven aan de mate waarin zij regie 

hadden over de zorg. 94% van de respondenten 

gaf zichzelf daarbij een voldoende. Veel 

mantelzorgers vinden overigens dat zíj de 

touwtjes in handen hebben, in plaats van de 

oudere. We spreken daarom liever over 

‘ervaren regie’ dan over ‘regie in eigen hand’.

Claassens, C.T.J., Widdershoven, G.A., Rhijn, S.C. van, 
Nes, F.A. van, Broese Van Groenou, M.I., Deeg, D.J.H. & 
Huisman, M. (2014). Perceived control in health care:  
A conceptual model based on experiences of frail older 
adults. Journal of Aging Studies, 31, 159-170.

Foto: ©Sabine Joosten



Een gezonde leefstijl + betere 
medische zorg = hogere  
levensverwachting  

De levensverwachting van Nederlanders is 

sinds de jaren negentig flink gestegen. 

Ouderen worden ouder. Tegelijkertijd hebben 

meer ouderen chronische ziekten. 

Hoe komt dat?

Met LASA-gegevens gingen we op zoek naar 

verklaringen voor deze ogenschijnlijk tegen-

strijdige ontwikkelingen. We vonden er twee. 

Dankzij een beter leven zijn de ouderen van 

nu gezonder dan vorige generaties. Ze hebben 

bijvoorbeeld vaker een opleiding gevolgd na  

de lagere school, deden minder fysiek 

belastend werk en hadden een gezondere 

leefstijl dan oudere generaties.  

De tweede factor van belang is de toegenomen 

kwaliteit van de medische zorg. Dankzij 

vroegtijdige diagnose en verbeterde behandel-

mogelijkheden zijn de overlevingskansen na 

hart- en vaatziekten, diabetes en kanker 

aanzienlijk verbeterd. De winst in levensjaren  

komt dus paradoxaal genoeg voor rekening 

van  mensen met een chronisch ziekte.

Deeg DJH, van Vliet MJG, Kardaun JWPF, Huisman M. 
Understanding the mortality decline at older age. Improved 

life course or improved present period? Ann Rev Gerontol 
Geriatrics 2013; 33: 261-291.



Hoge werkbelasting beïnvloedt 
de gezondheid tot na de  
pensionering  

Nederlandse werknemers moeten langer 
doorwerken. Welke consequenties heeft dat 
voor hun gezondheid? Zijn de beoogde 
besparing op de pensioenkosten reëel, of 
worden ze teniet gedaan door eventuele 

hogere zorgkosten?

LASA deed onderzoek onder gepensioneerde 
werknemers. Er bleek een opvallend verschil 
tussen fysiek belastende beroepen waarin 
mensen vaak-herhaalde bewegingen maakten
en kracht moesten zetten in een ongemakke-
lijke houding, en de overige beroepen. 
Werknemers uit de eerste categorie  hebben 
vaker last van reuma en lichamelijk beperk-
ingen en voelen zich in het algemeen minder 
gezond. Daarnaast hebben ouderen die lang-
durig onder hoge tijdsdruk werkten vaker 
last van hoge bloeddruk. Het aanbieden van 
fysiek minder belastend werk aan oudere 
werknemers in zware beroepen heeft een 
positief effect op de algemene gezondheid na 
pensionering, waardoor de maatschappelijke 
kosten voor de gezondheidszorg op termijn 
beperkt kunnen blijven. 

Rijs KJ, Van der Pas S, Geuskens GA, Cozijnsen R, Koppes 
LJJ, Van der Beek AJ, Deeg DJH. Development and validation 
of a physical and psychosocial job-exposure matrix in 
older and retired workers. Annals of Occupational Hygiene 
2014 Mar; 58(2): 152-170.

 



De Longitudinal Aging Study Amsterdam is 

een langlopend onderzoek naar veroudering 

in Nederland. 

Dit grote bevolkingsonderzoek, met meer 

dan 5500 deelnemers, is gebaseerd op een 

representatieve steekproef en levert kennis 

over sociaal, lichamelijk, emotioneel en 

cognitief functioneren van 55-plussers in 

Nederland.
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