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Surfen op internet
lijkt verstandig
Om als oudere mentaal gezond te blijven, is
het slim om vaker op het internet rond te
neuzen. Uit een onderzoek in Zweden en
Nederland, waarin ouderen van gemiddeld
74 jaar zes jaar lang werden gevolgd, bleek
dat internetgebruik een positief effect heeft
op de werking van de hersenen. Oudere
internetgebruikers hebben een half zo kleine
kans om cognitief aanzienlijk achteruit te
gaan als niet-internetgebruikers. Onze
hersenen worden het beste getraind door
dagelijkse activiteiten én door taken die een
beroep doen op meerdere functies van het
brein. Dit is allebei het geval bij regelmatig
internetgebruik, waarbij sprake is van zoeken,
selecteren en verwerken van informatie.
Zit u nog niet online? Dan is dit wellicht nét
het zetje dat u nodig heeft.

Berner, J.S., Comijs, H.C., Elmstahl, S., Welmer, A.K.,
Berglund, J.S., Anderberg, P., Deeg, D.J.H. (2019).
Maintaining cognitive function with internet use:
a two-country, six-year longitudinal study.
International Psychogeriatrics, 31, 7, 929-936.

De risico’s van slecht
ruiken en roken
Wie niet meer goed kan ruiken, heeft misschien
minder plezier in eten en eet daarom minder.
Tijdens een LASA-onderzoek werd daarom
gekeken of er bij thuiswonende Nederlandse
ouderen een link was tussen hun reukvermogen,
hun BMI (de score die aangeeft of ze een
gezond gewicht hebben), eetlust en eventuele
gewichtsverandering. Hieruit bleek dat mensen
die niet goed kunnen ruiken niet per se minder
zin in eten hebben of afvallen. Wat wel naar
voren kwam, was dat bij oudere rokers een slecht
reukvermogen gepaard gaat met een lager BMI.
Ouderen die roken en tegelijkertijd last hebben
van een reukstoornis vormen dus een kwetsbare
groep, omdat ze meer kans hebben ondervoed
te raken.

Fluitman, K.S., Nadar, H.J., Roos, D.S., Berendse, H.W., Keijser,
B.J.F., Nieuwdorp, M., IJzerman, R.G., Visser, M. (2019).
The Association of Olfactory Function with BMI, Appetite,
and Prospective Weight Change in Dutch CommunityDwelling Older Adults. The Journal of Nutrition, Health &
Aging, 23, 8, 746-752.

Langer doorwerken
vaak met gezondheidsproblemen
We gaan steeds later met pensioen. Wat
betekent dit voor het aantal jaar dat ouderen
met gezondheidsproblemen doorwerken?
Die vraag stond centraal in een LASA-onderzoek onder personen van 55 tot 65 jaar met
een betaalde baan. Daaruit bleek dat personen
van 55 jaar oud in 2003 in totaal nog gemiddeld
5,9 jaar werkten, waarvan 1,3 jaar met
beperkingen. Personen in dezelfde leeftijd in
2013 werkten nog gemiddeld 7,1 jaar, waarvan
1,9 jaar met beperkingen. Mensen werken
langer, en een aanzienlijk deel van die extra
tijd is mét gezondheidsproblemen. Het
onderzoeksresultaat onderstreept hoe belangrijk het is om werknemers gezond te houden
en om werkenden met gezondheidsproblemen
goed te ondersteunen, zodat iedereen op
een waardige manier de eindstreep bereikt.
Van der Noordt, M., Van der Pas, S., Van Tilburg, T.G., Van
den Hout, A., Deeg, D.J.H. (2019). Changes in working life
expectancy with disability in the Netherlands, 1992-2016.
Scandinavian Journal of Work, Environment and Health,
45, (1), 73-81.

Oudere vrouwen
lichamelijk slechter af
Wist u dat vrouwen lichamelijk vaak minder
goed scoren dan mannen? Dit bleek uit testjes
uit LASA-onderzoek onder 55-plussers, zoals
evenwicht bewaren, opstaan uit een stoel,
loopsnelheid en handkrachtmetingen. Onderzoek wijst uit dat het verschil tussen mannen
en vrouwen lijkt te ontstaan tussen de 40 en
55 jaar en de rest van het leven blijft bestaan.
Etnische achtergrond of opleidingsniveau spelen
hierbij geen rol van betekenis en het is aanwezig
in verschillende generaties. Wat het verschil
veroorzaakt, is nog onduidelijk. Worden vrouwen
ongezonder oud? Spelen chronische ziekten
een rol? Of zit hun lichaam gewoon anders in
elkaar? Vervolgonderzoek om deze vragen te
beantwoorden en om te kijken wat kan helpen
om de gezondheid van oudere vrouwen te verbeteren, wordt de komende jaren uitgevoerd.
Sialino, L.D., Schaap, L.A., Van Oostrom, S.H., Nooyens, A.C.J.,
Picavet, H.S.J., Twisk, J.W.R., Verschuren, W.M.M., Visser, M.,
Wijnhoven, H.A.H. (2019). Sex differences in physical
performance by age, educational level, ethnic groups and
birth cohort: The Longitudinal Aging Study Amsterdam.
PLoS One, 14, 12, e0226342.

Beweeg meer en kom
uit uw stoel!
Als u meer beweegt, loopt u minder risico op
chronische ziekten. Maar bewegen Nederlandse
ouderen wel genoeg, of zitten zij te veel? LASA
ontdekte dat Nederlandse ouderen gemiddeld
65% van de tijd dat ze wakker zijn zittend
doorbrengen; behoorlijk lang. De combinatie
van lang zitten en weinig bewegen ging volgens
het onderzoek gepaard met een hogere leeftijd,
een hoger gewicht en een lagere loopsnelheid.
Het uitbreiden van het aantal lichte lichamelijke
activiteiten zou al effectief kunnen zijn om de
‘zittijd’ bij oudere mensen te verkorten en hun
conditie op de lange termijn te verbeteren.
Wie weet is heel intensief bewegen dan niet
eens nodig. Of dat klopt, moet nog blijken uit
verdere studies.

Van Ballegooijen, A.J., Van der Ploeg, H.P., Visser, M. (2019).
Daily sedentary time and physical activity as assessed by
accelerometry and their correlates in older adults.
European Review of Aging and Physical Activity, 16, 3.

Muziek maken:
goed voor uw brein
Als we ouder worden, neemt ons hersenvolume
af. Ons geheugen gaat achteruit, we verwerken
informatie trager en overzien complexe
situaties minder goed. De mate van deze
‘cognitieve veroudering’ verschilt echter sterk
tussen individuen. Wilt u uw hersenen in een
goede conditie houden, dan lijkt muziek
maken een verstandige keuze. Tijdens LASAonderzoek is namelijk gevonden dat muziek
maken en zingen goed is voor het brein.
De deelnemers die een muziekinstrument
bespeelden of zongen presteerden beter op
het gebied van geheugen, plannen, concentratie en overzicht houden dan degenen
die zich niet met muziek bezighielden. Op
sommige vlakken scoorden de muzikanten
nog weer beter dan de zangers. De hoeveelheid tijd die mensen besteedden aan muziek
maken, maakte geen verschil.

Mansens, D., Deeg, D.J.H., Comijs, H.C. (2018). The
association between singing and/or playing a musical
instrument and cognitive functions in older adults.
Aging and Mental Health, 22, 8, 964-971.

Weduwen en weduwnaars
krijgen meer emotionele steun
Vroeger hadden niet-gehuwde ouderen kleinere
sociale netwerken. LASA onderzocht hoe dat
in de huidige tijd is, nu het geen taboe meer
is om geen relatie te hebben. De conclusie:
de maatschappelijke verandering heeft de
netwerken en het welzijn van niet-getrouwde
ouderen sinds de jaren negentig niet radicaal
veranderd. Hun sociale netwerken zijn over
het algemeen wel groter geworden, al geldt
dit het minst voor gescheiden mensen. De
weduwen en weduwnaars komen als ‘sociale
winnaars’ uit de bus. Zij zijn er het meest op
vooruit gegaan van alle niet-gehuwde ouderen.
Ze lijken het best in staat te zijn relaties te
onderhouden, krijgen meer emotionele steun
en zijn minder eenzaam dan andere nietgehuwden.

Van Tilburg, T.G., Suanet, B.A. (2019). Unmarried older
people: Are they socially better off today? The Journals of
Gerontology. Series B: Psychological Sciences and Social
Sciences, 74, 8, 1463-1473.

Lichamelijk beperkter door
vervuilde lucht
In de lucht die we in Nederland inademen
zitten veel giftige stoffen. Heeft dit effect op
het lichamelijk functioneren van ouderen? Het
antwoord lijkt helaas: ja. Uit een LASA-studie
bleek dat ouderen van gemiddeld 75 jaar minder
goed presteren bij lichamelijke testen naarmate de kwaliteit van de lucht in hun woonomgeving slechter is. Bij iets meer stikstofdioxide
in de lucht – vooral afkomstig van gemotoriseerd wegverkeer – scoorden mensen bijvoorbeeld al lager. Er werd echter geen duidelijk
verband gevonden met de beperkingen die
mensen zelf erváren. Veel luchtvervuiling leek
er ook niet voor te zorgen dat de deelnemers
sneller lichamelijk achteruit gingen tijdens de
onderzoeksperiode. Dat neemt niet weg dat
blootstelling aan luchtvervuiling het lichamelijk
functioneren van ouderen mogelijk nadelig
kan beïnvloeden.

De Zwart, F., Brunekreef, B., Timmermans, E.J., Deeg, D.J.H.,
Gehring, U. (2018). Air Pollution and Performance-Based
Physical Functioning in Dutch Older Adults Environmental
Health Perspectives, 126, 1, 017009.

Niet alleen ouderen lopen
risico op valpartij
Het hoge valrisico bij ouderen is bekend. Een
internationale studie in vier landen (Australië,
Ierland, Groot-Brittannië en Nederland) heeft
nu aangetoond dat dit risico ook bestaat bij
mensen van middelbare leeftijd (40-64 jaar).
Het valgevaar is bij hen minder, maar zeker
niet laag. Hoewel de uitkomsten in de diverse
landen nogal verschilden, bleek duidelijk dat
vrouwen in deze leeftijdsgroep vaker vallen
dan mannen. Het aantal valincidenten nam bij
hen bovendien sterk toe met het stijgen van
de leeftijd (van 8,7% bij de veertigers tot 29,9%
bij de zestigers). Allerlei lichamelijke factoren
spelen bij het vallen een rol, maar daarvoor is
extra onderzoek nodig. Meer aandacht voor
valpreventie bij vrouwen van middelbare
leeftijd lijkt hoe dan ook een goed idee.

Peeters, G.M.E.E., Van Schoor, N.M., Cooper, R., Tooth, L.,
Kenny, R.A. (2018). Should prevention of falls start earlier?
Co-ordinated analyses of harmonised data on falls in
middle-aged adults across four population-based cohort
studies. PLoS One, 13, 8, e0201989.

Leefstijl en geheugen
hangen samen
In het LASA-onderzoek nemen we gedurende
lange tijd regelmatig een geheugentest af.
Daarnaast geven deelnemers aan wat voor
leefstijl ze erop nahouden. Bij mensen die
lichamelijk actief waren, licht tot matig alcohol
dronken, ’s nachts af en toe wakker werden
en sociaal betrokken waren, bleek het
geheugen beter te werken. Bij degenen die
rookten en per etmaal negen uur of langer
sliepen, was het geheugen juist slechter. Dit
suggereert dat bepaalde leefstijlfactoren op
lange termijn beschermend of juist schadelijk
kunnen zijn voor het geheugen. Als mensen
geholpen worden hierbij de juiste keuzes te
maken, zou dit dus een gunstig effect kunnen
hebben op de werking van hun hersenen.

Klaming, R., Annesec, J., Veltman, D.J., Comijs, H.C. (2017).
Episodic memory function is affected by lifestyle factors:
a 14-year follow-up study in an elderly population. Aging,
Neuropsychology, and Cognition, 24, 5, 528-542.

Jongere ouderen vaker
ernstig depressief
In 2012 waren bijna twee keer zoveel Nederlanders tussen de 55 en 65 jaar ernstig depressief
dan in 1992. Volgens LASA-onderzoek houdt
dit verband met een slechtere lichamelijke
gezondheid van de onderzochte mensen. Zo
kampten in 2012 meer mensen met een
chronische ziekte, met pijnklachten, slaapproblemen of functionele beperkingen.
Opvallend genoeg was er in 2012 juist een
flinke afname te zien van het aantal mensen
met een lichte depressie. Tien jaar eerder was
dat nog 32% méér. Het lijkt erop dat die daling
dan weer te maken heeft met betere leefomstandigheden: het opleidingsniveau was hoger,
het sociale netwerk was groter en veel meer
mensen hadden een betaalde baan.

Jeuring, H.W., Comijs, H.C., Deeg, D.J.H., Stek, M.L.,
Huisman, M., Beekman, A.T.F. (2018). Secular trends in the
prevalence of major and subthreshold depression among
55-64-year olds over 20 years. Psychological Medicine, 48,
11, 1824-1834.

Bepaalde medicatie lang
slikken geeft bijwerkingen
Anticholinergica zijn medicijnen die gegeven
worden bij allerlei soorten aandoeningen,
zoals longziekten, de ziekte van Parkinson, een
overactieve blaas, spierstijfheid of een hoge
bloeddruk. Net als kalmeringsmiddelen
worden anticholinergica vaak voorgeschreven
aan oudere personen. Er is al langer bekend
dat beide soorten pillen bijwerkingen kunnen
geven op de korte termijn, maar de langetermijneffecten waren minder duidelijk. LASA
onderzocht daarom of het langdurig gebruik
van deze twee groepen medicijnen invloed
heeft op de werking van de hersenen of de
rest van het lichaam. En inderdaad, uit een zeer
breed scala aan testen bleek dat de lichamelijke
conditie en het brein van deelnemers met een
lang voortdurende ‘medicijnbelasting’ slechter
was dan dat van de deelnemers die minder
medicijnen gebruikten.
Wouters, H., Hilmer, S.N., Gnijdic, D., Van Campen, J.P.,
Teichert, M., Van der Meer, H.G., Schaap, L.A., Huisman, M.,
Comijs, H.C., Denig, P., Lamoth, C.J., Taxis, K. (2020).
Long-Term Exposure to Anticholinergic and Sedative
Medications and Cognitive and Physical Function in Later
Life. The Journals of Gerontology: Series A, 75, 2, 357-365.

Veerkracht onder Turkse en
Marokkaanse migranten
Een recente studie onderzocht veerkracht onder
oudere Turkse en Marokkaanse migranten.
De vraag was: hoe worden mensen prettig oud,
ondanks de uitdagingen die migratie en
veroudering met zich meebrengen? Veerkracht
bleek een complexe vaardigheid te zijn die
mensen kunnen ontwikkelen, maar die ook
samenhangt met hun omgeving. Diverse
‘hulpbronnen’ bleken goed voor de veerkracht
van migranten: een opleiding, het kunnen
omgaan met taalbarrières, een hoog inkomen,
een zinvol leven, een sterk sociaal netwerk en
reizen naar het land van herkomst. Omdat de
beschikbaarheid, het nut en het effect van deze
‘hulpbronnen’ sterk afhangt van de context
waarin iemand zich bevindt, blijft er nog veel te
ontdekken. Zo speelt religie meestal een positieve
rol, maar juist weer niet bij kansarme migranten.

Klokgieters, S.S. (2020). Ageing in a migration context:
Resilience in Turkish and Moroccan immigrants. Dissertation,
VU University Amsterdam.

Eenzaamheid onder ouderen
neemt af
In het publieke debat en de media hoor je soms
dat de eenzaamheid in de westerse wereld
toeneemt. LASA ontdekte het tegendeel tijdens
een onderzoek onder ouderen. Eenzaamheid
neemt inderdaad toe met het stijgen van de
leeftijd. Maar de deelnemers die later geboren
waren (de jongere ouderen), bleken minder
eenzaam dan ouderen van voorgaande generaties. Volgens het onderzoek komt dit onder
meer doordat mensen steeds beter in staat zijn
hun leven te beheersen en effectief in te richten.
Vaardigheden als beheersing en zelfeffectiviteit
zijn dan ook belangrijke eigenschappen. Ze
kunnen verklaren waarom de een wel eenzaam
wordt en de ander niet.

Suanet, B., & van Tilburg, T. G. (2019). Loneliness declines
across birth cohorts: The impact of mastery and selfefficacy. Psychology and Aging, 34(8), 1134–1143.

Geestelijk gezonder,
lichamelijk slechter
Het is bekend dat onze levensverwachting de
afgelopen decennia is toegenomen. Maar
bestaat de gewonnen levenstijd uit gezonde
of ongezonde jaren? Een LASA-onderzoek
laat zien dat steeds meer oudere Nederlanders
scherper van geest zijn, maar zwakker van
gestel. De levensverwachting van een 65-jarige
steeg van 14,7 naar 18,7 jaar (mannen) en van
19,2 naar 21,4 jaar (vrouwen). Het aantal
levensjaren dat 65-plussers kampen met een
matige tot slechte lichamelijke gezondheid
nam toe, terwijl het aantal jaren met ernstige
gezondheidsproblemen gelijk bleef. Daar
stond tegenover dat de levensverwachting in
goede geestelijke gezondheid ook toenam.
Bij vrouwen was die toename in geestelijk
gezonde jaren groter dan bij mannen.

Deeg, D.J.H., Comijs, H.C., Hoogendijk, E.O., Van der
Noordt, M., Huisman, M. (2018). 23-Year Trends in Life
Expectancy in Good and Poor Physical and Cognitive
Health at Age 65 Years in the Netherlands, 1993-2016.
American Journal of Public Health, 108, 1652-1658.

Vis te duur en fruit
niet lekker
Er bestaan grote verschillen in de hoeveelheid
groente, fruit en vis die Nederlandse ouderen
eten. Lager opgeleiden eten vaker onvoldoende
groente dan hoger opgeleiden, zo bleek uit
onderzoek. Mensen met een lager inkomen
eten minder fruit en vis. Ook de motivatie om
gezond te eten, verschilde tussen de deelnemers.
Mensen met een lager inkomens- en opleidingsniveau maakten hun voedingskeuzes vooral op
basis van smaak en hun bestaande gezondheid.
Ze waren niet bezig met het voorkómen van
ziekten en onderschatten vaker hoeveel groente
ze aten. Verder vond deze groep het lastiger
om de richtlijnen te volgen, bijvoorbeeld omdat
men fruit niet lekker vond of vis te duur. Bij elke
poging om ouderen gezonder te laten eten, is
aandacht voor hun leefsituatie dus erg belangrijk.

Dijkstra, S. C. (2016). Socioeconomic differences in dietary
intake of older adults. PhD Dissertation, VU University
Amsterdam.

Meer sociale steun door
niet-familieleden
Onze participatiemaatschappij leunt sterk op
persoonlijke netwerken. Maar krijgen ouderen
eigenlijk wel genoeg sociale steun? Uit onderzoek onder 75- tot 84-jarigen blijkt dit inderdaad
het geval. De solidariteit en hulp aan elkaar is
niet afgenomen ten opzichte van vroeger,
maar neemt wel andere vormen aan. Mensen
hebben meer vriendschappelijke relaties, zelfs
nog op hoge leeftijd. Het aandeel van de
familieleden in de sociale kring neemt af. Die
afwezigheid van familieleden maakt ouderen
niet per se kwetsbaarder. Degenen met vooral
veel vrienden in hun netwerk, ontvangen van
die vrienden namelijk steeds vaker emotionele
en praktische steun. Ouderen met een klein
netwerk, een slechtere gezondheid en een lager
opleidingsniveau blijven vooral afhankelijk van
professionele hulp.

Suanet, B., & Antonucci, T. C. (2017). Cohort differences in
received social support in later life: The role of network
type. Journals of Gerontology. Series B: Psychological
Sciences and Social Sciences, 72(4), 706-715.

Ouderen met cognitieve
problemen gebruiken
minder zorg
Van wie ontvangen ouderen met cognitieve
problemen zorg? En is daarin iets veranderd
tussen 1992 en 2012? Een LASA-onderzoek toont
aan dat het gebruik van thuiszorg en andere
dienstverlening, zoals maaltijdbezorging of
groepsvervoer, gelijk is gebleven gedurende die
20 jaar. De mantelzorg, vooral door de eigen
partner, en de zorg binnen een beschermde
woonomgeving namen af. Daar lijken geen
andere zorgvormen voor in de plaats te zijn
gekomen, want steeds meer mensen ontvangen
helemaal geen zorg. Hoewel mantelzorg en
thuiszorg elkaar tegenwoordig aanvullen, lijkt
het niet verstandig om het zorgbeleid zwaar te
laten leunen op mantelzorgers. Er moet
voldoende formele hulp beschikbaar blijven,
zeker voor mensen in nood.

Aaltonen, M., Raitanen, J., Comijs, H.C., Broese van Groenou,
M.I. (2020). Trends in the use of care among people aged
65-85 with cognitive impairment in the Netherlands.
Ageing and Society, 40, 43-72.

De helft van de mensen wordt
succesvol oud
Recent onderzoek laat zien dat ongeveer de
helft van de Nederlanders ‘succesvol’ oud
wordt ofwel mentaal, fysiek en sociaal goed
functioneert op latere leeftijd. Hun inkomen,
gezondheid en (vroegere) beroep spelen hierin
een rol, net als negatieve gebeurtenissen in
hun leven. Ook de mate waarin ze met alle
omstandigheden veerkrachtig omgaan, is van
invloed. Sommige factoren werken belemmerend op een succesvolle oude dag: een lagere
opleiding, een chronische ziekte en het
ontbreken van een partner in het huishouden.
Het begrip ‘succesvol’ betekent overigens bij
iedereen iets anders: een kleine groep heeft
een druk sociaal leven, maar de meeste ouderen
zijn gewoon tevreden over hun bestaan.

Kok, A.L. (2019). How tough times become good times.
Studies on socioeconomic inequality, resilience and
successful aging. PhD Dissertation, VU University Amsterdam.

De Longitudinal Aging Study Amsterdam is
een langlopend onderzoek naar veroudering
in Nederland. Dit grote bevolkingsonderzoek,
met meer dan 5.500 deelnemers, levert
kennis over sociaal, lichamelijk, emotioneel
en cognitief functioneren van 55-plussers in
Nederland. LASA wordt financieel gesteund
door het ministerie van Volksgezondheid,
Welzijn en Sport.
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