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Tijd voor reflectie

De kerstdagen en het einde van het jaar naderen en dan weet u het inmiddels;  
het is weer tijd voor de LASA nieuwsbrief. We blikken terug op gebeurtenissen  
en mijlpalen uit het afgelopen jaar. Jonge onderzoekers die zijn gepromoveerd 
vertellen over hun onderzoek en doen verslag over wat zij hebben onderzocht. 
Dorly Deeg, de voormalige directeur van ons onderzoek, vertelt over het boek  
dat ze pasgeleden heeft uitgebracht. Daarin staat wat zij allemaal over veroudering 
geleerd heeft, mede dankzij u. Twee interviewers vertellen u over hun ervaringen. 
En nog veel meer. Kortom, mijns inziens weer een leuke nieuwsbrief.

Zoals u weet is er in ons onderzoek doorgaans weinig ruimte voor reflectie.  
De vragen die we stellen zijn meestal dezelfde en we hebben de antwoord-
mogelijkheden alvast grotendeels voor u vastgelegd. Dat is voor ons onderzoek van 
groot belang, maar het geeft niet heel veel mogelijkheid voor creativiteit. Daarom is 
het juist zo leuk wanneer we bij het doornemen van de ingevulde vragenlijsten en 
weekkalenders ineens een spontane hartenkreet tegenkomen. 
Niet lang geleden kwamen wij er een poëtisch pareltje in tegen. Op de vraag ‘Heeft 
u opmerkingen over uw ervaringen van de afgelopen week over de onderwerpen in 
de weekkalender?’, ontvingen wij de volgende overpeinzing met blijdschap over 
een brommobiel als verjaarscadeau:

Ik zoek geen normaal bestaan,
en leef, onderga, en pas mij wat aan. 
Best ook iedere dag zwaar,
(weduwe), maar houd het “op eigen wijs” nog wat “voor elkaar”.
Met het leuke ding,
van eeuwig avontuur in VERWONDERING.
Ik leef nog!! En geef een groot feest.
Ik werd 80 jaar!!! Hoera, 2 juni a.s. MICRO-CAR.

Zo ziet u maar: soms leren we meer van iemand uit een mooi gedichtje dan uit een 
lange lijst van onderzoeksvragen. Hopelijk leest u de rest van onze nieuwsbrief dit 
jaar ook met plezier. 

Ik hoop dat het voor u een goed jaar geweest is en ik wens u, namens het gehele 
team, een fijne kerst, een goed einde van het jaar en een goed 2020!

Martijn Huisman

Een 
gelukkig 
2020 
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Positief verrast

Geke Ulrich-Timmerman zou je ‘een 
groentje’ kunnen noemen. Ze begon een 
jaar geleden bij LASA in de regio Zwolle, 
met haar 35 jaar is ze een van de jongste 
interviewers. ‘Ik ben anders tegen ouder-
dom gaan aankijken’.

Toen ze een eigen winkel had, kwamen er vaak 
mensen langs voor een praatje. De levensverhalen 
van vooral ouderen vond Geke interessant. ‘Ik zou 
weleens ouderen willen interviewen’, zei ze tegen 
een kennis. Een paar dagen later kwam de vacature 
van LASA langs. ‘Geen toeval’, dacht ze.

De eerste weken vond Geke het moeilijk om de 
huisbezoeken van zich af te zetten. ‘Je wordt toch 
geconfronteerd met ouderdom, mensen die hun 
hart uitstorten of je ziet lastige situaties. Tegelijkertijd 
verrasten veel ouderen me op een positieve manier. 
Velen zijn maatschappelijk betrokken, bewegen 
veel. Ik heb gezien dat het belangrijk is om bezig te 
blijven, te doen wat je leuk vindt. Dat is een les voor 
mezelf.’

Ouder lichaam 
In totaal heeft Geke bijna honderd verschillende 
mensen geïnterviewd: arm en rijk, gelukkig en 
 somber, ziek en gezond. ‘Ik ben anders tegen 
 ouderdom gaan aankijken. Een deelnemer zei: “Ik 
heb dan wel het lichaam van een 80-jarige, maar 
mijn geest is 40.” Zo is het echt. Je ziet vaak: dit is 
iemand net als ik, alleen in een ouder lichaam.’

Inmiddels werkt Geke ook in een verpleeghuis. 
Daardoor, en door LASA, is ze gaan zien dat 
 ouderenzorg meer gewaardeerd en gestimuleerd 
moet worden. ‘Iedereen heeft zorg nodig, te weinig 
mensen willen het geven.’

‘Ouderen zijn veranderd’, is de ervaring van 
 Christine. ‘Destijds, in 1992, als je met pensioen 
ging, was je oud en ging je “rustig aan doen”.’ 
 Tegenwoordig worden mensen anders oud, ze zijn 
actief, passen op de kleinkinderen, zijn  langer 
 zelfstandig. Ze moeten dat ook zijn. En ze zijn ook 
kritischer. En Christine ziet dat als een goede 
 ontwikkeling. ‘Het geeft mij de moed om ouder te 
worden.’ Ze merkte ook dat er destijds meer 
 psychische klachten waren, door de oorlog. ‘Die 
mensen hadden een andere jeugd gehad. Er waren 
meer taboes en ook het geloof speelde een grotere 
rol dan nu. Dat is heel snel veranderd.’

Op de grond 
Het medisch interview was in het begin uitgebreider, 
zo moesten Christine en haar collega’s wel drie keer 
de bloeddruk meten: staand, zittend en liggend. 
Soms hadden mensen geen bank, en dan gingen ze 
op de grond liggen. Nu zijn de tests beter aangepast 
aan de deelnemers. ‘We kregen toen wel al een 
laptop mee, dat was héél bijzonder.’ Wat onveran-
derd is gebleven is het plezier dat Christine heeft in 
haar werk. En: de medische testjes vinden bijna alle 
deelnemers nog steeds leuk, de cognitieve testen 
blijven wel wat minder populair.

‘De interviews geven mij moed om ouder te worden’

Christine Henskens-Baumann, medisch interviewer in Oss, 
hield haar eerste medische interviews in 1992 en 1995, 
het allereerste begin van LASA. Ze was toen 40 en stopte 
vanwege ander werk. Inmiddels is ze weer terug. ‘Na mijn 
prepensioen begon het direct weer te kriebelen.’
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‘Ik doe mee aan LASA omdat ik het boeiend onder-
zoek vind. Wel vind ik - al vanaf het begin - dat er 
 vragen ontbreken over zingeving, spiritualiteit en 
 seksualiteit. En er zijn weinig open vragen. Dat is 
voor mij geen reden om niet mee te werken, maar ik 
blijf het zeggen.’

‘Er is een theorie van schrijver Harry Mulisch over  
de “eeuwige leeftijd”. Er zijn mensen van 80 die de 

 eeuwige leeftijd van 18 hebben. En je hebt mensen 
van 18 waarvan je denkt: nou, die lijkt wel 80. Dat 
bedoel ik niet als ik zeg dat ik me rond de 40 voel. 
Mijn leven nu is dusdanig in balans en ik leef gezond 
waardoor ik een zeer jeugdig gevoel heb. Niet in de 
zin van “ jong en losbandig”, maar doordat er levens-
ervaring en levenswijsheid bij gekomen zijn. En dat 
geeft een lichter, jonger gevoel.’

Mentale truc 
‘Ouderen worden niet gezien als mensen met le-
venswijsheid in pacht. Maar als hinderlijk, omdat ze 
te langzaam bij de kassa afrekenen. Die irritatie heb 
ik ook wel eens hoor, in de rij bij de supermarkt.  
Dan stel ik mezelf voor dat die oudere dame of 
 meneer in de oorlog misschien wel illegale krantjes 
heeft verspreid als koerier. Of iets vergelijkbaars.  
En dan wordt zo iemand een persoon, en geen 
 bejaarde, en is je irritatie weg. Al zijn er natuurlijk 
ook gewoon vreselijke ouderen, waarbij zelfs die 
mentale truc niet lukt…’

‘Een lichter, jonger gevoel’

De heer D. (63) voelt zich rond de 40, doordat zijn leven in balans is en hij gezond leeft. 

‘Toen ik de uitnodiging kreeg voor LASA, waren mijn 
ouders net overleden. Mijn moeder heeft verschrik-
kelijke Alzheimer gehad en ik hoop dat ik iets kan 
bijdragen aan meer kennis over die ziekte. Ik ben 
ook simpelweg nieuwsgierig. Als ik mezelf vergelijk 
met mijn eigen grootmoeders… Ik ga drie keer per 
week hardlopen. Mijn oma’s fiétsten niet eens meer 
toen ze 64 waren. Lichamelijk voel ik me beter dan 
ooit. Maar, omdat ik nu evenwichtiger ben dan voor-
heen, voel ik me gewoon 64.
Zo ouder worden vind ik prettig. Aan de andere kant 
is het jammer dat ik misschien geen tijd heb om al 
mijn plannen uit te voeren. Juist omdát het zo goed 
gaat. Over twee jaar krijg ik AOW, maar met pensi-
oen ga ik niet.
Ik zou het leuk vinden om te weten wat er in de loop 
der tijd verandert in mijn antwoorden. Maar ik snap 
dat dat niet kan, LASA is wetenschappelijk onder-
zoek en geen therapie.’

Goede zorg nodig
‘Ouderen gediscrimineerd? Ach, ik weet nog hoe 
ik zelf dacht toen ik 20 was: “mensen van boven 
de 40 tellen niet mee”. Dus dat zal nu ook zo zijn. 
Is niet erg, dat is gewoon zo. Punt. Wat me wel 
zorgen baart is dat ik niet merk dat er goed wordt 
nagedacht over ouderenzorg. Er zijn wel initiatie-
ven, maar die zijn veel te duur. Iedereen heeft toch 
goede zorg nodig?’

‘Lichamelijk voel ik me beter dan ooit’

Mevrouw S. is 64 en doet mee vanaf haar 
57ste. Ze is nieuwsgierig naar het ouder 
worden.
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Afgelopen mei was het tijd voor bezinning voor  
de medewerkers van LASA. Tijdens de zoge heten 
 Advisory Board Meeting (bijeenkomst van de 
 internationale adviesraad) werd er intensief over 
LASA gediscussieerd en gefilosofeerd. Een terugblik 
op de afgelopen 25 jaar, hoe doet LASA het nu,  
wat kan er beter?

De adviesraad bestond uit twaalf ervaren weten-
schappers op het gebied van ouderenonderzoek  
uit binnen- en buitenland. Zij bezochten Amsterdam 
om hierover met de LASA-medewerkers van ge-
dachten te wisselen. Ook adviseurs van het ministerie 
van VWS die zich bezighouden met ouderenzorg en 
-welzijn sloten zich aan. Er waren presentaties over 

de resultaten van het LASA-onderzoek en discussies 
over de toekomst. Daarnaast vertelden de buiten-
landse gasten over hun onderzoek naar ouderen in 
landen zoals Canada, Amerika, Duitsland, Italië en 
Groot-Brittannië.

De adviesraad schreef na afloop een positief rapport 
over LASA, onder andere over de hoge kwaliteit van 
het onderzoek en de waarde van de studie voor 
ouderenbeleid. Verbeterpunten zijn er ook: zo 
zou LASA zichzelf beter zichtbaar kunnen maken, 
 bijvoorbeeld in de wetenschappelijke wereld. Daar 
werken we dan ook hard aan. Want LASA wil nog 
beter worden.

LASA onderzoek naar ouderen:  
nog beter worden

Er zijn een heleboel mensen bij LASA betrokken om de studie draaiende te houden: niet alleen de onderzoekers, maar ook uitvoerende 

medewerkers, bezoekende wetenschappers, adviseurs van VWS. Op deze foto poseren zij samen met de adviesraad.
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‘Wij weten al dat mensen met een laag inkomen of 
een lage opleiding over het algemeen minder 
 gezond zijn en daarom meer behoefte hebben aan 
zorg. Het Nederlandse zorgsysteem is sterk veran-
derd de afgelopen jaren: er wordt door de overheid 
bezuinigd en een sterker beroep gedaan op mantel-
zorg. Op dit moment is er nog weinig bekend over 
hoe deze veranderingen uitpakken voor groepen 
met verschillende sociaal-economische posities. Dit 
ga ik de komende jaren onderzoeken. Ik kijk ook wat 
dit uiteindelijk betekent voor het welbevinden van 
ouderen.’

Andere Landen 
‘Dit project doe ik niet alleen: Naast mijn collega’s bij 
LASA werk ik samen met een internationaal team 
van onderzoekers uit Engeland, Duitsland en Japan 
(het IN-CARE project). Samen kijken wij naar hoe 
kenmerken van verschillende zorgsystemen van 
invloed zijn op ongelijkheden in de langdurige zorg. 
Hierdoor kunnen wij veel leren van ervaringen uit 
andere landen, en een bijdrage leveren aan een 
goede ontwikkeling van het Nederlandse 
zorgsysteem zodat mensen niet op basis van hun 
sociaal-economische achtergrond benadeeld 
 worden. Naast mijn vrijwilligerswerk kan ik nu dus 
ook als onderzoeker bijdragen aan het welbevinden 
van ouderen in Nederland. Ik heb enorm veel zin 
om aan dit project te werken!’

Ongelijkheid in de zorg

Na enkele jaren ervaring als vrijwilliger in de ouderenzorg en 
als onderzoeker is Jens Abbing begonnen als promovendus bij 
LASA. Zijn onderzoeksproject gaat over sociaal-economische 
ongelijkheid in de langdurige zorg.

‘Vallen is een groot probleem onder ouderen. 
Ongeveer één op de drie ouderen valt ten minste 
een keer per jaar. Behalve letsel kan een val leiden 
tot immobiliteit en sociale isolatie. Veel onderzoek 
toont aan dat bepaalde hartmedicijnen en slaap- en 
kalmeringsmiddelen de kans op een val kunnen 
 vergroten. Patiënten weten dit vaak niet. Artsen 
vinden het moeilijk om in te schatten of patiënten 
een hoog valrisico hebben wanneer er sprake is van 
medicatiegebruik.
In mijn promotieonderzoek ontwikkel ik statistische 
modellen waarmee de kans op een val onder medi-
cijngebruikende ouderen berekend kan worden. 
 Uiteindelijk maken we een hulpmiddel waarmee 

artsen samen met patiënten de kans op vallen 
 berekenen aan de hand van een paar factoren. Deze 
risicoschatting maakt het makkelijker voor artsen 
en patiënten om gezamenlijk de juiste beslissing te 
maken over eventueel afbouwen van medicatie.’

Toetsen in ziekenhuizen
‘Het mooie aan mijn project is de nauwe samen-
werking tussen onderzoek en praktijk. Via ons 
hulpmiddel worden de modellen van mij en mijn 
collega’s direct bruikbaar voor artsen en patiënten. 
Hiermee verwachten we een belangrijke bijdrage te 
leveren aan het voorkómen van vallen in  Nederland. 
De effectiviteit van ons hulpmiddel gaan we  toetsen 
in tien ziekenhuizen, waaronder het Amsterdam 
UMC. Ook willen we het hulpmiddel testen in 
huisarts praktijken.’

Een val voorkómen

Bob van de Loo is gezondheidsweten schapper en gebruikt  
LASA-gegevens voor zijn promotieonderzoek. Zijn onderzoek richt 
zich op het voorspellen van vallen onder  medicijngebruikende  
ouderen.   
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‘We weten nog niet precies hoe dementie ontstaat. 
Om een zo volledig mogelijk beeld te krijgen van 
mogelijke oorzaken, zullen we binnen dit project 
studies van negen verschillende universiteiten en 
onderzoeksinstituten combineren. Omdat er 
 vooralsnog geen medicijnen zijn die dementie 
 kunnen genezen, is het van belang te onderzoeken 
of dementie voorkómen kan worden. De gegevens 
uit LASA zullen helpen om de effecten van verschil-
lende risicofactoren beter in kaart te brengen. Zo 
weten we uit eerder onderzoek dat bijvoorbeeld een 
hoge bloeddruk en roken het risico op dementie 
vergroten. In dit onderzoek zullen we nagaan of 
verschillende combinaties van risicofactoren tot een 

nóg groter risico leiden. Zo zou het effect van een 
hoge bloeddruk bijvoorbeeld groter kunnen zijn bij 
mensen die ook een bepaald gen bij zich dragen.’

Verschillende leeftijden 
‘Ook gaan we onderzoeken wat het effect van de 
risicofactoren op verschillende leeftijden is. Het zou 
bijvoorbeeld kunnen dat het effect van roken op 
cognitie anders is voor iemand van 60 jaar dan voor 
iemand van 80 jaar. Ik hoop dat we uiteindelijk met 
de onderzoeksresultaten mensen zullen helpen om 
de kans op dementie te verkleinen.’

Risico’s op dementie

Eva Jaarsma is gezondheidswetenschapper en in september 
gestart met haar promotieonderzoek naar risicofactoren van 
cognitieve achteruitgang en dementie. 

‘Mensen worden steeds ouder. Helaas worden  
deze extra jaren niet altijd in volledige gezondheid 
 geleefd. Daarnaast hebben recente beleidsver-
anderingen ertoe geleid dat veel ouderen langer  
thuis moeten blijven wonen. Voor beleid is het 
 belangrijk om te kunnen voorspellen welke mensen 
problematische ontwikkelingen in hun gezondheid 
zullen ondervinden, en hoe dit proces verloopt.  
Tot nu toe is er weinig bekend over de ontwikkeling 
van de gezondheid van de oudste ouderen, om-
dat  eerdere onderzoeken vaak een lange periode 
 tussen de meetmomenten hadden. Mede daarom 
ga ik de komende vier jaar onderzoek doen naar de 
 verschillende soorten gezondheidsontwikkelingen 
die 75-plussers meemaken.‘

Extra gegevens 
‘Voor dit onderzoek gebruik ik de Veranderings-
studie van LASA, een studie waarbij 75-plussers in 
plaats van iedere drie jaar, iedere  negen maanden 
zijn geïnterviewd. Met deze extra  gegevens is  
het mogelijk om belangrijke veranderingen in de 
gezondheid vast te stellen. Nadat de gezondheids-
trajecten in kaart gebracht zijn, ga ik onderzoeken 
in hoeverre de zorg die deze ouderen krijgen aansluit 
op hun gezondheidsklachten. Ik kijk er erg naar uit 
om dit belangrijke en maatschappelijk relevante 
 onderzoek uit te mogen voeren!’

Gezondheid van 75-plussers

Maura Gardeniers is gezondheidswetenschapper en socioloog. 
Met een subsidie van het wetenschappelijk instituut van 50PLUS 
doet zij binnen LASA onderzoek naar de ontwikkeling van de 
gezondheid van 75-plussers.
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‘Een uitgever las een kranteninterview met mij 
 vanwege mijn afscheid als directeur van LASA. Hij 
vroeg zich af of ik een publieksboek wilde schrijven. 
En ja, dat wilde ik wel. Een publieksboek is iets heel 
anders dan een wetenschappelijk artikel. Weten-
schappelijke artikelen zijn in een soort geheimtaal 
geschreven. Daarin wordt maar heel kort op de 
 betekenis van onderzoeksresultaten ingegaan. 
 Zonder uitleg over de betekenis zal het belang voor 
de samenleving niet altijd duidelijk zijn. En het is 
 natuurlijk  belangrijk dat de samenleving iets heeft 
aan de  resultaten.’

Prettig leesbaar 
‘De redacteuren van de uitgeverij vonden aanvanke-
lijk dat ik te kort en bondig schreef. Dus heb ik het 
boek prettiger leesbaar gemaakt met teksten en 
uitspraken over ouder worden van bekende 
 mensen, en met voorbeelden uit mijn eigen leven. 
Ook heb ik geput uit opmerkingen van LASA-deel-
nemers op vragenlijsten. 
Als ik zelf een uitnodiging voor deelname aan LASA 
zou krijgen zou ik natúurlijk meedoen! Dat ben ik 
wel verplicht. Ik zou benieuwd zijn naar de vragen, 
en ze zeker ook kritisch bekijken.’

‘ Natuurlijk zou ik zelf meedoen aan 
LASA-onderzoek’

Ervaring 
‘De “heldere inzichten over hoe wij ouder worden” 
zijn verkregen tijdens de vele jaren dat we met de 
LASA-medewerkers onderzoek hebben gedaan. 
Toen ik met LASA begon was ik 40, gaandeweg ben 
ik zelf tot de onderzochte groep gaan behoren. 
 Inmiddels kan ik mijn ervaring met ouder worden 
plaatsen in wetenschappelijk onderzoek. Bijvoor-
beeld: een promovenda bij LASA deed onderzoek 
naar depressie en dementie. Zij ontdekte dat de-
pressie bij mensen met vooral een hogere opleiding 
een vroeg symptoom kon zijn van dementie. Voor-
dat duidelijk werd dat mijn hoogopgeleide moeder 
aan dementie leed, was ze al een tijdje nurks en 
mopperde veel. Achteraf zag ik dat dat een verband 
kon hebben met de achteruitgang in haar cognitie.’

Minder vooroordelen 
‘Negatieve ideeën over ouderen zijn zo oud als de 
weg naar Rome. Zelf heb ik daar niet zoveel last van. 
Ik kreeg als hoogleraar juist meer erkenning 
 naarmate ik ouder werd. In het boek schrijf ik niet 
expliciet over negatieve beeldvorming, maar wat ik 
schrijf heeft er wel betrekking op. Want, hoe meer je 
weet over een bepaalde groep mensen, hoe minder 
vooroordelen je hebt. Er zijn ook ouderen die zich 
gaan gedragen naar het negatieve beeld dat er over 
ouderen heerst, of zich er extra tegen verzetten.  
Dat is allebei niet goed. Door wetenschappelijke 
inzichten duidelijk uit te leggen, probeer ik het 
 stereotype beeld te nuanceren’.

‘Alhoewel ik mijn pensioenleeftijd achter me heb,  
wil ik graag onderzoek blijven doen. Ik heb nog 
 zoveel ideeën, en er liggen een hoop dingen half  
af op de stapel. Contact met collega’s en op de 
hoogte  blijven van onderzoeksmethoden is ook 
belangrijk. Voorlopig kan het nog.’

Dorly Deeg (69) is oprichter van LASA en 
schreef het boek Gewonnen jaren. Heldere 
inzichten over hoe wij ouder worden op  
basis van miljoenen antwoorden van LASA-
deel nemers in de afgelopen jaren.

Gewonnen jaren is  
verschenen bij  
uitgeverij Ambo/Anthos en 
te koop bij de boekhandel. 
Kijk ook op  
www.gewonnenjaren.nl
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Opvallend was dat er in 2012 juist een flinke afname 
te zien was van 55- tot 64-jarigen met een minder 
ernstige vorm van depressie. Tien jaar eerder, in 
2002, was dat percentage nog 32% hoger. Volgens 
Hans Jeuring is er een verband met verbeterde 

Depressie onder ouderen

 sociale en economische omstandigheden: In 2012 
waren de onderzochte mensen gemiddeld gezien 
hoger opgeleid, en hadden aanzienlijk meer mensen 
een betaalde baan. Daarnaast was hun netwerk van 
vrienden, kennissen en familie groter.

In 2012 waren bijna twee keer zoveel Nederlanders tussen de 55 en 64 jaar ernstig depressief 
als in 1992, twintig jaar daarvoor. Hans Jeuring deed promotieonderzoek met LASA-gegevens 
en zag een duidelijk verband tussen de toename van ernstige depressies en een verslechtering 
van de lichamelijke gezondheid. 

Almar Kok zag dat er veel verschillen zijn in de 
 manier waarop Nederlandse ouderen succesvol  
oud worden. Ouderen met weinig opleiding,  
een laag beroepsniveau en een klein inkomen  
(deze drie omstandigheden kunnen staan voor de 
 sociaal-economische status) werden gemiddeld  
een stuk minder succesvol oud dan de ouderen  
met een hoge sociaal-economische status.  
Dat is niet verrassend, omdat mensen met een  
lage  sociaal- economische status doorgaans een 
moeilijker leven hebben, met bijvoorbeeld meer 
stress, minder  gunstige werkomstandigheden en 
financiële  moeilijkheden. Toch was er ook een 
groep mensen met een lage sociaal-economische 
status die  bovengemiddeld succesvol oud werd.  
Die groep noemde Almar Kok veerkrachtig.

Trots op vaardigheden 
Almar: ‘Tijdens mijn studie sociologie raakte ik 
 gefascineerd door het idee dat maatschappelijke  
en sociale omstandigheden op allerlei manieren 
invloed kunnen hebben op iets zeer persoonlijks:  
je gezondheid. Daar wilde ik veel meer over weten! 
De belangrijkste uitkomst van mijn onderzoek vind 
ik dat veerkracht bij ouderen met een lage sociaal- 
economische status veel te maken heeft met 
 zin geving. De ouderen die ik interviewde haalden 
 plezier en betekenis uit hun werk en waren trots op 
hun vaardigheden. Juist voor veel mensen met een 
lage sociaal-economische status is zingeving lastig. 
De maatschappij doet “laaggeschoold” werk vaak af 
als minderwaardig en houdt mensen voor dat je 

Veerkracht en ouder worden
Almar Kok promoveerde afgelopen april. Met LASA-gegevens selecteerde hij deelnemers 
die ‘succesvol ouder worden’, dat wil zeggen met weinig of geen achteruitgang op  
mentaal, lichamelijk en sociaal vlak. 

leven alleen zin heeft als je consumeert – wat 
 beperkt mogelijk is met een laag inkomen. Om in 
zo’n maatschappij veerkracht te tonen en je leven 
terecht als zinvol te beschouwen terwijl je niet 
 voldoet aan het “ideaal” (hoog opgeleid, hoog 
 inkomen); dat mag echt bijzonder genoemd 
 worden. Naar aanleiding van mijn onderzoek ben  
ik op de radio geweest en geïnterviewd. Dat was 
spannend en leuk, omdat ik het gevoel kreeg dat 
mijn onderzoek er ook buiten wetenschappelijke 
kringen toe doet.’

Almar (midden) 

vlak voor zijn 

promotie
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Eerder onderzoek liet zien dat mensen met een 
 depressie vaker lage concentraties van vitamine B12 
en vitamine D in hun bloed hadden. Bij LASA-deel-
nemers kon Liset Elstgeest geen overtuigend 
 verband aanwijzen. Verder onderzocht ze bij ruim 
duizend Italiaanse ouderen hoe voeding samenhing 
met depressieve symptomen. Zij zag een verband 
bij het eten van vis (beschermend tegen depressie-
ve symptomen) en zoetigheden (risicoverhogend). 
 Andersom zag ze een verband tussen meer  
depressieve symptomen en een verminderde 
 consumptie van groente en vlees, en een verhoogde 
consumptie van zuivel en hartige snacks.  
Bij Nederlandse  ouderen uit de LASA-studie hingen 
depressieve symptomen samen met een ongezonder 
voedingspatroon, voornamelijk bij mannen.

Voeding en depressieve symptomen
Liset Elstgeest gebruikte voor haar proefschrift gegevens van LASA en van een Italiaans 
 ouderenonderzoek om te kijken naar verbanden tussen voeding en depressieve symptomen. 

Hans (midden) en zijn ‘paranimfen’, begeleiders van de  

promovendus

De Schijf van Vijf 
Liset: ‘Met mijn achtergrond als voedingsweten-
schapper en epidemioloog paste dit onderzoek 
helemaal bij mij. En ik wilde graag meer weten over 
de relatie tussen wat je eet en hoe je je voelt. Soms 
zag ik helemaal geen verband. Maar wat opviel was 
dat de verbanden die ik wel vond overeenkwamen 
met voedingsrichtlijnen, zoals in Nederland de Schijf 
van Vijf. Bijvoorbeeld dat het eten van vis gezond 
is. Mensen die vis eten hebben namelijk gemiddeld 
minder depressieve symptomen.’ 

‘Promoveren is hard werken en het kan dan wel 
 teleurstellend zijn als je onderzoek niet altijd beves-
tigt wat je van tevoren dacht. “Geen verband” is ook 
een belangrijk resultaat, maar toch is het makke-
lijker om een artikel gepubliceerd te krijgen in een 
 wetenschappelijk tijdschrift als je wél een verband 
hebt gevonden. Het leuke aan promoveren is dat 
je je vier jaar lang kunt verdiepen in een bepaald 
 onderwerp. Je hebt veel vrijheid en invloed op wat je 
precies gaat onderzoeken. Zonder LASA-deelnemers 
had ik dit niet kunnen doen. Speciale dank aan de 
deelnemers die in 2014/15 hebben deelgenomen 
aan de LASA Voeding en Eetgedrag studie. Het is 
heel waardevol om goede voedingsdata te hebben!’

Regie 
Hans: ‘Als ouderenpsychiater en liefhebber van 
 cijfertjes paste het onderwerp van mijn proefschrift 
goed bij mijn interesses. Mijn belangrijkste vondst is 
dat het aantal ouderen met een depressie verandert 
over de tijd onder invloed van veranderingen in 
 risicofactoren en beschermende factoren, zoals 
 opleidingsniveau en lichamelijke ziekte. Dit sugge-
reert dat – net als bijvoorbeeld hart- en vaatziekten 
– depressie actief teruggedrongen kan worden met 
gerichte preventie. Ik vond het opvallend dat een 
groter ervaren gevoel van regie op het eigen leven 
zo beschermend werkt tegen het ontstaan van 
 depressie. Tijdens mijn promotieonderzoek had ik 
zelf trouwens niet altijd het gevoel dat ik de regie 
had, wat redelijk stressvol kan zijn… Toch is het me 
alles waard geweest, zo’n promotieonderzoek is een 
bijzondere leerervaring, waarin je geweldige mensen 
ontmoet! Ik hoop dat mijn onderzoek kan worden 
herhaald met andere gegevens, zowel binnen als 
buiten Nederland, ook in andere leeftijdsgroepen. 

LASA is een heel mooi opgezette studie. Knap dat  
er bij de start van LASA, rond 1991, zo goed is 
 na gedacht over wat we van onze Nederlandse 
 ouderen willen weten. Daardoor is het nu mogelijk 
om zoveel unieke verbanden te leggen. Het proces 
van ouder worden is eigenlijk nog complexer dan  
ik vooraf dacht, gezien de verschillende domeinen 
waarin een individu “veroudert”.’

Liset (midden) wordt toegesproken door haar promotor
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NEURENBERG

MANCHESTER

AMSTERDAM

PARIJS

Wereldreizigers

WIE? Najada Stringa ROUTE? Van (LASA) Amsterdam naar Manchester, 
Engeland WANNEER? In september, oktober en november 2019.  
WAT DEED JE DAAR? Ik deed onderzoek met gegevens van LASA en de 
ELSA-studie. Dat is een soort LASA, maar dan in Engeland. Ik heb gekeken 
naar de relatie tussen de aanwezigheid van chronische ontstekingen in  
het lichaam en kwetsbaarheid bij oudere mensen. GELEERD? Het was een 
geweldige en nuttige ervaring, niet alleen voor mijn onderzoeksvaardig-
heden, maar ook voor toekomstige samenwerking. Een van de professoren 
met wie ik werkte, is klinisch geriater. Zijn kennis over patiënten was 
 waardevol bij het opstellen van het onderzoek. OPVALLEND?  
De Britse beleefdheid. De buschauffeur kwam uit zijn bus om een  
oudere te helpen instappen.

LASA-onderzoekers gaan soms naar het buitenland om te leren van hun collega’s.  
Andersom komen ook buitenlandse onderzoekers naar LASA Amsterdam om hun kennis 
te vergroten. 

WIE? Nuno Mendonça ROUTE? Van Lissabon naar (LASA) Amsterdam 
WANNEER? Van  oktober tot kerst 2019. WAT DEED JE HIER? Ik ben 
vooral geïnteresseerd in de hoeveelheid eiwitten die ouderen met  
hun voeding binnenkrijgen en de invloed daarvan op hun dagelijks 
 functioneren. Er komen steeds meer ouderen, en het is belangrijk om 
vooral de  gezonde levensverwachting te vergroten. Juiste voeding met 
de beste eiwitinname kan daar mogelijk bij helpen.  
OUDERENONDERZOEK IN PORTUGAL? Er is geen studie vergelijkbaar 
met LASA. Wel is er sinds 2011 de zogenaamde EpiDoc studie, die 
 Portugese  ouderen vanaf 65 jaar vraagt naar allerlei gezondheids-
klachten en leefstijl. OPVALLEND?  Enkel  boterhammen met kaas voor 
de lunch, ik zal er nooit aan wennen.

LISSABON
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WIE? Irina Motoc ROUTE? Van (LASA) Amsterdam naar Parijs, Frankrijk 
WANNEER? December 2019 WAAROM GA JE DAARHEEN? Ik ga in 
het kader van het zogeheten MINDMAP-project, waarin onder andere 
 onderzoek gedaan wordt naar stedelijke gezondheid en veroudering. 
WAT WIL JE IN  PARIJS DOEN? Ik ben van plan om nauw  samen te werken 
met de directeur van  Inserm, het Franse nationale instituut voor gezond-
heid en medisch onderzoek. Ik wil kijken hoe de omgeving waar ouderen 
wonen van invloed is op hun geestelijke  gezondheid. OPVALLEND? Ik ben 
eerder in Frankrijk geweest, de architectuur is prachtig en de croissants 
zijn er absoluut lekkerder dan in Nederland. 

WIE? Linda Hengeveld ROUTE? Van (LASA)  Amsterdam naar Sherbrooke, 
Quebec, Canada. WANNEER? Mei, juni en juli 2019 WAT DEED JE DAAR? 
Ik onderzocht de relatie tussen de hoeveelheid  eiwitten die ouderen met 
hun voeding  binnen krijgen en hun spierkracht, gebruikmakend van de 
NuAge-data, dat zijn gegevens van Canadese  thuiswonende  ouderen. 
GELEERD? Heel veel, zoals nieuwe  statistische methoden, en een andere 
 manier van samenwerken. Er is daar vaker overleg tussen  studenten, 
 promovendi en postdoctoraal onder zoekers. OPVALLEND? In Canada is 
het  normaal om je eigen wijn mee te nemen naar een restaurant.

WIE? Eva Kiesswetter ROUTE? Van Neurenberg, Duitsland naar (LASA) 
Amsterdam WANNEER? Van november 2017 tot juni 2018. WAT DEED 
JE HIER? Ik onderzocht het verband tussen de mondgezondheid van 
 ouderen en aspecten als  ondervoeding en lichaamsgewicht. Ik kon 
 aantonen dat het hebben van ‘kiespijn tijdens het kauwen’ het risico op 
ondervoeding  vergroot. De resultaten van dat onderzoek zijn al 
 gepubliceerd in een wetenschappelijk tijdschrift over  tandheelkunde. 
DUITSE OUDEREN? Eten hun  warme maaltijd  tijdens de lunch. Verder  
zijn er veel overeenkomsten met Nederlandse ouderen.  OPVALLEND? 
Iedereen in Nederland fietst altijd. Zelfs als het sneeuwt!

SHERBROOKE, QUEBEC
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LASA kort nieuws

WONINGEN VOOR OUDEREN 
Er komen meer ouderen en er zijn minder verzorgingstehuizen. 
Om ervoor te zorgen dat meer mensen naar tevredenheid langer 
zelfstandig kunnen blijven wonen, is er behoefte aan andere woon-
vormen. Woonvormen waarbij zelfredzaamheid van ouderen het 
uitgangspunt is, maar waarbij eventuele zorg of hulp wel dichtbij  
is. LASA was vanwege haar kennis over ouderen betrokken bij  
een symposium over dit onderwerp: Nieuwe woonvormen voor  
ouderen: Vrij in verbondenheid. Het doel van de organisatie, de 
stichting Hofje Codde en Van Beresteyn, is om initiatieven voor  
zulke nieuwe woongemeenschappen te stimuleren.

NIEUWE RONDE INTERVIEWS AFGESLOTEN 
Vorig jaar startte een nieuwe ronde met interviews; die noemen wij 
de J-meting. Inmiddels zijn 1.393 deelnemers thuis geïnterviewd, 
zijn er 308 telefonische interviews afgenomen en 1.328 medische 
interviews. De schriftelijke en digitale vragenlijsten druppelen nog 
binnen, de teller staat op 1.249. De onderzoekers van LASA zijn  
heel blij met alle antwoorden! Deze rijke bron aan gegevens zullen 
worden gebruikt voor nieuw onderzoek naar ouder worden.

RUIM 600 LASA-ARTIKELEN 
Resultaten van LASA-onderzoek worden meestal gepubliceerd in 
Engelstalige wetenschappelijke tijdschriften. Die tijdschriften  
hebben zeer uiteenlopende thema’s: van ‘hart- en vaatziekten’ tot 
‘psychiatrie’ en van ‘pijn’ tot ‘werk’. Inmiddels zijn er al meer dan  
600 artikelen van LASA-medewerkers verschenen.

50.000 EURO VOOR VRIENDSCHAPSCURSUS 
Onderzoeker Tamara Bouwman heeft afgelopen maart een bedrag 
van € 50.000 gewonnen met de Online Vriendschapscursus. De cursus 
bouwt voort op LASA-onderzoek naar eenzaamheid. De vriendschaps-
cursus leert mensen meer uit hun vriendschappen te halen en zo hun 
eenzaamheid te verminderen. Met het geld verbetert ze de onderzoeks-
versie van de cursus.  In samenwerking met ouderen maakt ze deze 
 geschikt voor gebruik. www.vriendschapscursus-vu.nl

Meer weten? Op de website www.lasa-vu.nl kunt u meer lezen.

EXTRA LASA-ONDERZOEK  
In september 2020 start er een extra LASA-onderzoek bij mensen van 75 jaar en ouder. Een deel 
van de vragen die tijdens de J-meting gesteld zijn, worden nogmaals gevraagd. Hierdoor kunnen 
we de snelle veranderingen die mogelijk in de latere levensfase plaatsvinden beter onderzoeken.



Wilt u op de hoogte blijven van het LASA-nieuws?
W:  www.lasa-vu.nl
E:  lasa@vumc.nl
T:  (020) 444 6770
  @lasavumc
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