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|  Al 25 jaar de beste wensen van LASA

25 jaar LASA. Wist u dat…
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• er al meer dan 5.600 ouderen hebben meegedaan
aan het LASA-onderzoek?
• de oudste LASA-deelnemer 104 jaar was?
• er bijna 35.000 interviews voor LASA zijn afgenomen?
• er niet minder dan 50 miljoen vragen zijn gesteld door
de LASA-interviewers?
• er meer dan 60 onderzoekers zijn gepromoveerd
op basis van uw antwoorden?
• er ruim 500 wetenschappelijke artikelen zijn verschenen
met LASA-gegevens?
• de LASA-gegevens over de gehele wereld worden gebruikt,
zoals in Duitsland, Spanje, Italië, Engeland, Scandinavische landen,
de Verenigde Staten en Australië?
• L ASA-onderzoekers samenwerken met verschillende Nederlandse
organisaties, zoals het Sociaal Cultureel Planbureau, het RIVM en het
ministerie van Volksgezondheid?

Dit is een extra bijzonder jaar, omdat het LASA-onderzoek precies 25 jaar loopt.
Een jubileum! Het is ongelooflijk wat er sinds de start allemaal gebeurd is rondom
LASA. De cijfers op de linkerbladzijde zijn indrukwekkend.
Afgelopen jaar zijn er wederom een aantal mensen gepromoveerd met LASAonderzoek. In deze nieuwsbrief vertellen zij wat zij bestudeerden en wat de uitkomsten waren. Ook dit jaar hebben we weer een enthousiaste groep nieuwe jonge
onderzoekers die staan te popelen om met de LASA-gegevens aan de slag te gaan.
Zij stellen zich voor op de volgende bladzijden. Daarnaast maakt u kennis met
onze nieuwe communicatiemedewerker. Bij LASA vinden we het niet alleen belangrijk om over ons onderzoek te publiceren in allerlei wetenschappelijke tijdschriften,
maar ook om ervoor te zorgen dat de kennis uit het LASA-onderzoek bij de juiste
mensen terecht komt.
Verder komen twee LASA-deelnemers die al heel erg lang meedoen aan het woord
in deze nieuwsbrief. Net als u helpen zij alle onderzoekers van LASA om aan de
belangrijke gegevens te komen die inzicht geven in het wel en wee van 55-plussers
in Nederland. Met als uiteindelijk doel het leven van ouderen in Nederland te verbeteren.
Wij allen van LASA wensen u een heel mooi, gezond en gelukkig 2018 toe!
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| Een kwart eeuw onderzoek

| Ondervoeding bij ouderen

Is het werkelijk al een kwart eeuw geleden dat LASA van start ging? Ja dus, het
eerste interview met een deelnemer van LASA vond plaats op 24 september 1992.
Het mag wel zeer bijzonder genoemd worden dat veel deelnemers van LASA sinds
het begin trouw hebben meegedaan aan het onderzoek. Als blijk van onze waardering ontvangen alle deelnemers van LASA een presentje. Het is een boekje met
afbeeldingen van kunstwerken door de eeuwen heen, die ons iets kunnen leren
over hoe men over de ouderdom dacht. Ik hoop dat u er blij mee bent.

Linda Hengeveld is gezondheidswetenschapper en coördineert het beweegonderzoek voor de Veranderingsstudie voor
LASA. Voor haar promotieonderzoek kijkt ze naar ondervoeding bij ouderen.

Extra interviews
Het afgelopen jaar is voor het veldwerkteam van
LASA, voor de interviewers en voor veel deelnemers van LASA een intensief jaar geweest. Er zijn
extra interviews gehouden in het kader van onze
zogeheten ‘Veranderingsstudie’. Het idee achter
de veranderingsstudie is dat snellere opeenvolgende interviews ons meer kunnen vertellen over
alle veranderingen die er op lichamelijk, cognitief,
emotioneel of sociaal vlak kunnen plaatsvinden bij
het ouder worden. In plaats van ongeveer drie jaar,
zitten er bij de veranderingsstudie maar ongeveer
negen maanden tussen de interviews. Zo hopen we
meer kans te hebben om belangrijke veranderingen
en gebeurtenissen vast te stellen. Overigens hebben
niet alle deelnemers iets van deze extra interviews
gemerkt, alleen zij die voor 1941 geboren zijn.
Veerkracht
Het afgelopen jaar is ook voor mij intensief geweest.
Met name de laatste maand. Gek genoeg zit het zo:
op het moment dat ik dit stukje schrijf heb ik mijn
oratie ter aanvaarding van het hoogleraarschap nog
niet gehouden. Maar op het moment dat u dit leest
hoogstwaarschijnlijk wel. Mijn oratie is namelijk
op 21 december en ik ben van plan aan het publiek
te vertellen over mijn eigen onderzoek naar ‘veerkracht van Nederlandse ouderen’. Ik zal vertellen
over ouderen die hun leven lang te maken hebben
gehad met moeilijke sociale en economische omstandigheden, en die ondanks een niet zo gemakkelijk

leven toch goed oud zijn geworden. Deze veerkrach-
tige ouderen blijken te hebben beschikt over een
aantal hulpbronnen, zoals de aanwezigheid van
kinderen en goede sociale contacten. En ze hebben
minder vaak gerookt in hun leven. De mogelijkheid
om met LASA-gegevens te werken speelt een grote
rol in mijn verhaal, want dat maakt mijn onderzoek
zo bijzonder. Niet iedereen heeft tenslotte toegang
tot gegevens over ouderen in Nederland over een
periode van 25 jaar!
Voor het komende jaar wens ik u veel goeds. Namens
het gehele LASA-team wil ik u weer hartelijk danken
voor uw trouwe deelname.
Martijn Huisman

‘Het is heel bijzonder dat veel 
LASA-deelnemers vanaf het begin
trouw hebben meegedaan’
L A S A N I E U W S B R I E F 21

D E C E M B E R 2 017

Zoals wellicht bij u bekend is, worden mensen steeds
ouder. Helaas gaat dat lang niet altijd zorgeloos.
Er kunnen zich allerlei klachten, aandoeningen en
ziekten ontwikkelen. Eén van deze aandoeningen
is ondervoeding, minder eten en drinken binnenkrijgen dan het lichaam nodig heeft. Dit is een
probleem waar veel oudere mensen mee te maken
hebben. Samen met mijn collega’s onderzoek ik
welke voedingsstoffen en voedingsmiddelen kunnen
helpen bij het voorkómen van ondervoeding. We
kijken daarbij ook naar andere zaken die kunnen
leiden tot ondervoeding, zoals verminderde eetlust
en kauw- en slikproblemen. Tot slot onderzoeken
we de relatie tussen voedingsinname en lichamelijke
beperkingen, om in kaart te brengen welke voedingsmiddelen en -factoren er mede voor kunnen zorgen

dat oudere mensen zo lang mogelijk mobiel blijven.
Ik ondersteun ook bij het verzamelen van gegevens
voor LASA. Ik coördineer het beweegonderzoek,
waarvoor we mensen vragen gedurende zeven dagen
een beweegmetertje te dragen. Als u aan dit beweegonderzoek heeft meegedaan, herkent u mijn naam
misschien wel. Ik zorg onder andere voor het instellen en inlezen van de beweegmeters. Met de gegevens uit de beweegmeters kunnen we bepalen
hoeveel en hoe intensief oudere mensen bewegen.
Door deze onderzoeken hopen we te helpen voorkomen dat ouderen ondervoed raken en de daaraan gerelateerde ouderdomskwalen krijgen, met
het uiteindelijke doel mensen zo gezond en prettig
mogelijk oud te laten worden!
5

| Vooruit plannen
Nienke Fleuren is arts in opleiding tot specialist ouderengeneeskunde en gebruikt
LASA-gegevens voor haar promotieonderzoek naar ‘advance care planning’, vooraf
nadenken over zorg die je later zou willen hebben.
Denkt u weleens na over hoe het later moet? Als
u ouder bent, zieker misschien, of afhankelijk? Zou
u in een verpleeghuis wonen? En wilt u dan dat dokters alles uit de kast halen om u in leven te houden?
Of staat waardig sterven voor u voorop?
Dit willen we graag weten van deelnemers van
LASA. Niet alleen om te ontdekken hoeveel mensen
op deze manier vooruit kijken, maar ook welke
mensen dit zijn. Vanaf welke leeftijd denken mensen
hierover na? Of begint het denken over het levens
einde wanneer een derde, vierde of vijfde chronische
ziekte is geconstateerd? En bespreken ouderen dergelijke zaken eerst met hun arts of eerst met hun
naasten?
Ik ben in opleiding tot specialist ouderengenees
kunde en in verpleeghuizen zijn gesprekken over
‘advance care planning’ aan de orde van de dag.
Het gaat dan om behandelwensen in de toekomst,
dus we bespreken wat de patiënt van het zorgteam
verwacht als hij plotseling ziek wordt, of als zijn
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gezondheid verder achteruit gaat. In mijn promotieonderzoek werk ik aan een praktische manier om
met ‘advance care planning’ te werken. Ik combineer
kennis uit verpleeghuizen met informatie uit de
medische literatuur én de antwoorden van LASAdeelnemers. Want dankzij LASA komen we erachter
wie de meeste behoefte hebben aan ‘advance care
planning’ en wat zij belangrijk vinden.
Hiermee hoop ik bij te dragen aan passende zorg
voor ouderen en meer houvast voor zorgverleners.
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| Aandacht voor ouderen

| Kwetsbaarheid onder ouderen

Caroline Arps is net begonnen bij LASA
als communicatieadviseur. Zij zorgt
ervoor dat het LASA-onderzoek bekend
wordt, en blijft, bij een heleboel verschillende mensen en organisaties.

LASA-onderzoeker Emiel Hoogendijk kreeg afgelopen zomer
een subsidie om wetenschappelijk onderzoek te doen naar
kwetsbare ouderen.

Al meer dan twintig jaar geleden ben ik in aanraking
gekomen met het LASA-onderzoek. Ik schreef een
boekje over grootouders in Nederland en heb daarvoor een boek van een van de LASA-wetenschappers
geraadpleegd. En nu werk ik zelf bij LASA.

onderzoek mee doen en er rapporten en artikelen
over schrijven. En niet te vergeten de mensen die
deze rapporten en artikelen gebruiken om zo de
zorg en de leefomstandigheden van ouderen in
Nederland te verbeteren.

Verbeteren
Ik heb er veel zin in om dit mooie, langlopende
onderzoek naar ouderen in Nederland breed onder
de aandacht te brengen. Er zijn ontzettend veel
verschillende mensen en organisaties die te maken
hebben met LASA. Allereerst natuurlijk de deelnemers,
door keer op keer informatie te geven over hun gezondheid, leefstijl en welzijn. Maar ook de mensen
die al deze gegevens verzamelen, verwerken, er

Al deze belanghebbenden moeten weten wat voor
schat aan informatie er – na 25 jaar – uit het LASAonderzoek is voortgekomen. Deze nieuwsbrief is
een manier om een kijkje te geven in het werk van
LASA, net als de website, www.lasa-vu.nl. Ook op
twitter is LASA actief, we gaan met onze tijd mee.
En het zou mooi zijn als u binnenkort meer over
LASA kunt lezen in de krant. Daar ga ik mijn best
voor doen.
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| Verschil tussen mannen en vrouwen
Lena Sialino heeft de researchmaster oncologie afgerond
en is net gestart met haar promotieonderzoek in de
gezondheidswetenschappen.

Met veel plezier en enthousiasme ben ik met mijn
onderzoek begonnen. Mijn promotieonderzoek richt
zich op het identificeren, verklaren en uiteindelijk
voorkómen van verschillen in gezond ouder worden
tussen mannen en vrouwen. Gezond ouder worden,
en op hoge leeftijd zelfstandig leven, verloopt namelijk verschillend bij mannen en vrouwen. In veel
Westerse landen leven vrouwen langer dan mannen,
maar met meer ongezonde jaren.
Vrouwelijk nadeel
Dit fenomeen wordt de ‘female disadvantage’ (het
vrouwelijk nadeel) genoemd. Ondanks dat dit vrouwelijk nadeel vaak wordt herkend, is er geen goed
L A S A N I E U W S B R I E F 21

onderzoek naar gedaan. Inzicht in de oorzaak en
aard van verschillen tussen mannen en vrouwen
in gezond ouder worden, zal bijdragen aan het
gezond(er) ouder worden van vrouwen.
Het is bekend dat een gezonde leefstijl in belangrijke
mate bijdraagt aan gezond ouder worden. Echter,
hoe het precies komt dat een bepaalde leefstijl bij
mannen een andere invloed op de gezondheid op
hoge leeftijd kan hebben dan bij vrouwen, is niet
bekend. Mijn project zal deze vraag beantwoorden
met behulp van de gegevens uit de LASA-studie.
Daarna zal ik onderzoeken hoe deze specifieke
leefstijlfactoren het best verbeterd kunnen worden.
Met deze nieuwe kennis kunnen er nieuwe preventieprogramma’s worden gemaakt en kan er betere
voorlichting worden gegeven aan vrouwen en hun
zorgverleners, over hoe vrouwen gezonder ouder
kunnen worden.
D E C E M B E R 2 017

In 2015 ben ik gepromoveerd aan de afdeling Huisartsgeneeskunde van VUmc op een groot onderzoeksproject over kwetsbare ouderen. Vervolgens heb ik
twee jaar als onderzoeker bij LASA gewerkt, waar ik
me ook richtte op het onderwerp kwetsbaarheid.
Kwetsbare ouderen hebben een grotere kans om
lichamelijk achteruit te gaan, te vallen of te overlijden.
Iemand wordt als ‘kwetsbaar’ aangemerkt als zijn
of haar ‘lichamelijke reserves’ minder worden. Daarbij moet u denken aan gewichtsverlies, uitputting,
afnemende loopsnelheid en spierzwakte. Die verminderde lichamelijke reserves zorgen ervoor dat
kwetsbare ouderen minder goed herstellen bij
ziekte of bij ingrijpende gebeurtenissen zoals een
ziekenhuisopname.
Langer zelfstandig thuis
Er verschijnen regelmatig berichten in de media
over de toename van het aantal kwetsbare ouderen
in onze samenleving. Dit is mede het gevolg van
overheidsbeleid: ouderen moeten steeds langer
zelfstandig thuis blijven wonen, en het aantal plekken
in verpleeg- en verzorgingshuizen neemt af. Ziekenhuizen merken bijvoorbeeld dat steeds meer ouderen
gebruik maken van de spoedeisende hulp. Het is
dan ook heel belangrijk om onderzoek te doen
naar kwetsbaarheid, met name om erachter te
komen hoe gezondheidsachteruitgang bij kwetsbare
ouderen voorkomen kan worden.
Goed nieuws
Deze zomer kreeg ik goed nieuws: de Nederlands
Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek
(NWO) heeft mij een zogenaamde VENI-subsidie
toegekend. Deze subsidie is voor recent gepromoveerde onderzoekers, die daarmee hun onderzoek
verder kunnen ontwikkelen. Nu kan ik mijn onderzoek naar kwetsbaarheid bij ouderen ook de komende
drie jaar voortzetten. Het is voor mij een eer om
met LASA-gegevens te mogen blijven werken.
Voor mijn VENI-onderzoeksproject zal ik met behulp
van LASA-gegevens twee dingen onderzoeken. Allereerst ga ik proberen om precies te berekenen
hoeveel jaar kwetsbare ouderen leven mét en zonder
lichamelijke beperkingen, in vergelijking met mensen
L A S A N I E U W S B R I E F 21
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‘Hoe kan gezondheidsachteruitgang bij 
kwetsbare ouderen 
worden voorkomen?’
die niet kwetsbaar zijn. Daarnaast ga ik onderzoeken
hoe gezondheidsachteruitgang bij kwetsbare ouderen
voorkomen kan worden. Welke factoren zorgen er
nu voor dat kwetsbare ouderen een verhoogde
kans hebben om lichamelijke beperkingen te krijgen
of te overlijden? Factoren die bijvoorbeeld een rol
kunnen spelen zijn hun sociale netwerk (vrienden,
buren en familie), voeding, gebruik van medicijnen,
leefstijl en hun psychische gezondheid.
Meer bekendheid
Ik wil ook meer bekendheid geven aan de resultaten
uit mijn onderzoek, bij zorgverleners, beleidsmakers
en bij een breed publiek. Zo ga ik onder andere een
symposium organiseren voor zorgprofessionals en
beleidsmakers in de zorg. Want de informatie uit
dit onderzoek kan gebruikt worden om de zorg
voor kwetsbare ouderen te verbeteren. Ik heb veel
zin om met mijn onderzoeksproject te starten.
Hopelijk kan ik u in één van de toekomstige LASA-
nieuwsbrieven vertellen wat het heeft opgeleverd!
Vanaf januari 2018 kunt u ook de website bekijken:
www.frailty-project.nl.
D E C E M B E R 2 017
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| Ouderen met gewrichtsslijtage

| Trouwe LASA-deelnemers aan het woord

Erik Timmermans is LASA-onderzoeker. Afgelopen mei
promoveerde hij op zijn studie naar de invloed van de
leefomgeving op het dagelijks functioneren van ouderen
met artrose (gewrichtsslijtage).

Twee deelnemers die al jarenlang meedoen, vertellen
over hun ervaring met LASA.

Met veel plezier kijk ik terug op mijn tijd als promovendus bij LASA. Mijn promotieonderzoek had als
doel om meer inzicht te krijgen in de invloed van de
fysieke leefomgeving op het dagelijks functioneren
van ouderen met artrose. Artrose, oftewel gewrichtsslijtage, is een reumatische aandoening waarbij
het kraakbeen in een gewricht in kwaliteit achteruitgaat. Het is één van de meest voorkomende gewrichtsaandoeningen bij ouderen en wordt onder andere
gekenmerkt door stijfheid en gewrichtspijn.
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De man op de voorkant van mijn proefschrift (afbeelding rechtsboven) heeft artrose en, zoals u
kunt zien, wordt hij met verschillende aspecten
van de omgeving geconfronteerd die hem kunnen
belemmeren. Laat de man zich bijvoorbeeld afschrikken door de lange afstand naar de stad en gaat hij
daarom minder bewegen? Welke invloed hebben
buurtproblemen, zoals druk verkeer en rotzooi op
de straat, op zijn kwaliteit van leven? En heeft de
donkere regenwolk boven de stad invloed op zijn
gewrichtspijn? Deze vragen heb ik tijdens mijn
promotieonderzoek gesteld.
Weersomstandigheden
Ouderen met artrose geven vaak aan dat hun klachten
toenemen en verergeren onder invloed van het weer.
In mijn promotieonderzoek heb ik de relatie onderzocht tussen weergevoeligheid en gewrichtspijn
bij ouderen met artrose in zes Europese landen:
Nederland, Duitsland, Italië, Spanje, Zweden en het

Verenigd Koninkrijk. Het merendeel van deze ouderen (67%) geeft inderdaad aan dat hun gewrichtspijn
wordt beïnvloed door weersomstandigheden.
In het onderzoek werd de dagelijks ervaren gewrichtspijn gemeten door middel van een pijnkalender van
14 dagen. De ouderen met artrose werd gevraagd
om per dag aan te geven hoeveel gewrichtspijn zij
ervoeren. In alle zes Europese landen rapporteren
de weergevoelige ouderen met artrose meer gewrichtspijn dan de niet-weergevoelige ouderen met
artrose. Daarnaast koppelde ik gegevens van lokale
weerstations over temperatuur, neerslag, luchtdruk,
luchtvochtigheid en windsnelheid aan de gegevens
van de pijnkalenders. Daaruit blijkt dat de gewrichts-
pijn van ouderen met artrose toeneemt wanneer
de luchtvochtigheid stijgt. Ook blijkt dat de invloed
van luchtvochtigheid op gewrichtspijn wordt versterkt als de temperatuur laag is. Luchtvochtigheid
en temperatuur hebben invloed op de inkrimping
en uiteenzetting van weefsel in een gewricht. Daarnaast zorgt een lagere temperatuur ervoor dat de
vloeistof in een gewricht stroperiger wordt. Door
deze twee processen kan de gewrichtspijn in
versleten gewrichten mogelijk toenemen.
Ontspanningsoefeningen
De studies in mijn proefschrift bevestigen dat koud
en nat weer belemmerende omgevingsfactoren zijn
voor ouderen met artrose. Aan het weer kunnen wij
helaas niets veranderen, maar ouderen met artrose
kunnen wel leren om beter met pijn om te gaan.
Ontspanningsoefeningen en het verleggen en verminderen van pijn-gerelateerde gedachten kunnen
mogelijk helpen bij het verminderen van gewrichts
pijn bij deze mensen.

Meneer P. (79 jaar)

Mevrouw E. (83 jaar)

U doet al heel lang mee aan het LASA-onderzoek.
Waarom bent u er mee begonnen?
Ik vind het interessant om mee te doen. Je krijgt informatie over de onderzoeken, de nieuwsbrief lees
ik bijvoorbeeld altijd. Bovendien vind ik het een fijn
idee dat ik andere mensen ermee kan helpen.

Waarom doet u mee met het LASA-onderzoek?
Toen ik jaren terug over de studie hoorde, dacht ik:
‘gezond ouder worden, wie wil dat nou niet?’ Zolang het nog gaat, doe ik mee. Je blijft bij de tijd. Je
krijgt vragen waar je dan weer over na gaat denken.
Over je lichaam, hoe het met je gaat.

Praat u wel eens met anderen over het onderzoek waar u aan meedoet?
Jazeker! Ik ga heel vaak naar de HEMA hier in de
buurt. Daar ontmoet ik dan een groepje ouderen.
Wij zijn de zogenaamde ‘hangouderen’, hahaha.
Ik vertel hen natuurlijk over het LASA-onderzoek.
Anderen zijn vaak onder de indruk, ze vinden het
maar spannend.

En hoe gaat het met u?
Lopen gaat moeilijk, maar ik vermaak me goed. Ik
lees veel, altijd de krant, het Parool. Deze krant heb
ik altijd gehad, vroeger lazen wij hem thuis ook.
Elke woensdag komt mijn dochter met mijn kleinzoon langs, een heerlijk joch! En van de zomer ben
ik bij mijn broer gaan logeren, aan de andere kant
van het land.

Bent u bezig met gezond ouder worden?
Ik sport twee keer per week. Ik doe conditietraining
en onder begeleiding sport ik ook met een groep
hartpatiënten. Ik heb ooit een hartaanval gehad.
Het gaat nu heel goed met mij. Ik ben net pas gestopt met motorrijden, parkeren werd wat zwaar
met een motor van 220 kilo. Nu heb ik een scooter
van mijn zoon gekregen!

Was het onderzoek vroeger anders dan nu?
Vroeger ben ik wel eens naar de VU toe gegaan om
daar een en ander te laten meten. Dan moest ik
bijvoorbeeld zo snel mogelijk langs een lint lopen.
Nu gaat dat niet meer, gelukkig komen de mensen
van LASA hier thuis langs. De vragenlijsten die je
zelf moet invullen zijn er altijd geweest.

‘Koud en nat weer is een 
belemmerende omgevingsfactor
voor ouderen met artrose’
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| Hoe gaat het met ouderen in de stad?
Yuliya Mysyuk werkt sinds februari 2017 als wetenschapper
bij LASA. Zij doet onderzoek naar het welbevinden van
ouderen die in steden wonen.
Oorspronkelijk kom ik uit de Oekraïne. Ik woon al
negen jaar in Nederland en heb sociologie, psychologie en gezondheidswetenschappen gestudeerd.
Mijn promotieonderzoek ging over ouderenmishandeling in Nederland. Ik werk nu aan het Europese
project MINDMAP, over het welbevinden van ouderen
die in steden wonen. Binnen LASA willen we weten
wat voor invloed verschillende aspecten van een
stad kunnen hebben op het ontwikkelen van een
depressie en angstklachten bij oudere mensen.
Uit onderzoek weten we dat de omgeving van mensen
van invloed kan zijn op hoe zij zich voelen. Er is
echter nog weinig bekend over de ervaringen van
ouderen met betrekking tot hun omgeving. Ook is
nog niet goed bekend welke aspecten van de omgeving voor ouderen van belang zijn. Door middel van

| Beste deelnemer aan het LASA-onderzoek,

persoonlijke interviews en foto’s die de ouderen
zelf van hun omgeving maken, willen wij deze
kennis binnen LASA verkrijgen. De focus van mijn
onderzoek ligt op de sociale omgeving: krijgen
ouderen steun van vrienden, familie en bekenden;
in hoeverre doen zij mee aan de samenleving? Hoe
kan de sociale omgeving de geestelijke gezondheid
en het welbevinden van ouderen beïnvloeden, vooral van ouderen die in een stad wonen?
Ik hoop dat de resultaten van mijn onderzoek zullen
worden gebruikt in toekomstige studies. En dat mijn
onderzoek helpt bij verbeteringen in de geestelijke
gezondheid van oudere mensen in Nederland en
Europa.
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| Puzzelen met onderzoeksgegevens
Daphne van der Bend maakt sinds kort deel uit van het LASAteam, als onderzoeksmedewerker. Zij houdt zich vooral bezig
met LASA-gegevens die verwerkt moeten worden zodat
wetenschappers ermee aan de slag kunnen.
Alles is voor mij nog vrij nieuw, al had ik wel van
LASA gehoord voordat ik hier begon.
Ik heb de onderzoeksmaster Nutrition & Health
gedaan aan de Wageningen Universiteit. Voor mijn
masterscriptie deed ik onderzoek naar het voedingspatroon en cognitief functioneren onder ouderen.
Zo onderzocht ik of het geheugen van ouderen die
gezond eten verschilt van dat van ouderen met een
minder gezond voedingspatroon. Ik hielp ook bij
het afnemen van interviews en had daarbij veel
plezier in het contact met de deelnemers.
Overleggen met arts
Tijdens de laatste LASA-metingen zijn er veel
nieuwe gegevens verzameld die verwerkt moeten
worden. Momenteel heb ik me gestort op de onderzoeksgegevens over chronische ziekten en alcoholL A S A N I E U W S B R I E F 21

consumptie. Voor de gegevens over chronische ziekte is soms medische kennis nodig, waarvoor we gelukkig kunnen overleggen met een arts. Bij de gegevens over alcoholconsumptie controleer ik bijvoorbeeld of alles klopt. Als LASA-deelnemers bijvoorbeeld antwoorden nóóit alcohol te gebruiken, maar
in een vervolgvraag aangeven méér dan zes glazen
alcohol op een dag te drinken, is er iets niet helemaal goed gegaan. Ik kan dan nog luisteren naar
de opgenomen gesprekken, om te achterhalen wat
het juiste antwoord moet zijn. Soms is het een puzzel, daar houd ik wel van. Ik vind LASA een zeer
interessante studie vanwege de grote diversiteit aan
onderzoeksgegevens, die al 25 jaar lang worden verzameld. Het lijkt mij daarom erg leuk om, naast mijn
huidige werkzaamheden, op den duur ook zelf onderzoek te doen met de LASA-gegevens!
D E C E M B E R 2 017

Sinds april 2016 zijn we bezig met een nieuw deelonderzoek bij LASA. Hiervoor worden
deelnemers, geboren in 1940 en eerder, uitgenodigd. Met hen wordt, tussen de gewone
driejaarlijkse metingen in, drie maal een korter vraaggesprek gehouden om aan het
licht te brengen welke aspecten sneller en welke minder snel veranderen. Naast deze
gesprekken vragen we ook om gedurende een week een kalender in te vullen. Op deze
weekkalender kunnen de deelnemers invullen in hoeverre ze pijn hebben en hun eventuele
pijnmedicatie, hoe hun stemming en eetlust zijn en hoe zij slapen. Ook kan aangegeven
worden met hoeveel mensen de deelnemers op een dag minimaal tien minuten contact
hadden. Op de achterkant van de kalender is ook ruimte om opmerkingen over de
ervaringen van die afgelopen week neer te zetten. Deze opmerkingen geven de onderzoekers een duidelijker beeld van de antwoorden op de voorkant.
De opmerkingen die de deelnemers hebben ingevuld zijn heel divers. Ze gaan bijvoorbeeld over bezoeken aan of van kinderen, buren, vrienden en vriendinnen; er wordt
gewerkt, gezorgd, verhuisd, op de mooiere dagen gefietst en de tuin wordt onderhouden.
Ook gaan de deelnemers uit, bijvoorbeeld naar de operette of op vakantie. Er zijn ook
zaken die zwaar vallen, zoals ‘het opstaan is moeilijk maar een sta-op-stoel helpt’,
aangereden zijn of zomaar gevallen zijn, ziekte, ziekenhuisbezoek en operaties met
revalidatietrajecten, ziekte bij partners, slecht kunnen slapen vanwege piekeren en/of
nachtelijke toiletgang. Ook wordt geschreven over lichamelijke pijnklachten en over
emotionele rouw omdat naasten zijn overleden. Naast al deze tegenslagen lezen we ook
dat een optimistische levenshouding en steun van anderen kunnen helpen om het leed
te delen, dragelijker te maken.
Alle ervaringen in die ene week zijn enorm verschillend, die zijn niet samen te vatten.
Waar straks wel samenvattingen van te geven zijn, zijn de scores die gegeven werden
aan de pijn, pijnmedicatie, stemming, nachtrust, eetlust en het aantal contacten. Het is
belangrijk dat we de scores van alle deelnemers ontvangen, want dan geven de onderzoeksresultaten de ervaringen, gevoelens en problemen van u, de ouder wordende Nederlanders, goed weer. Daarom: onze hartelijke dank voor uw jarenlange inzet! En we
hebben u allemaal de komende jaren ook nog steeds heel hard nodig!

Het veldwerkteam van
LASA wenst u een
voorspoedig 2018 toe,
in het bijzijn van de
mensen die u lief hebt!
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| Loop- en denksnelheid

| Bacteriën, gewicht en eetlust

Klinisch geriater Joost Sanders onderzocht of vertraging
in lopen en denken bij ouderen depressieve symptomen,
maar ook andere ziekten, kan voorspellen.

Kristien Fluitman is arts en doet onderzoek bij LASA
naar mond- en darmbacteriën, ondervoeding en eetlust
bij thuiswonende ouderen in Nederland.

Na ongeveer tien jaar klinisch werken in de GGZ
vond ik het tijd voor verdieping. Daarom ben ik
onderzoek gaan doen, en wel naar het begrip ‘vertraging’: langzamer worden. Vertraging kun je bijvoorbeeld zien in loopsnelheid en in denksnelheid.
Ik heb daarvoor gegevens uit het LASA-onderzoek
gebruikt. Om de loopsnelheid te meten, werd mensen gevraagd om zo snel mogelijk langs een touwtje van drie meter te lopen, om te draaien en weer
terug te lopen, hier werd dan de tijd van opgenomen. De verschillen in loopsnelheid zijn klein,
maar toch al voorspellend. Denksnelheid meet je
door mensen te vragen om in een minuut zoveel
mogelijk ontbrekende letters volgens een vast
patroon in een tabel in te vullen. Hoe meer letters
zij invullen, hoe hoger de denksnelheid.
12

Risico
Mijn proefschrift gaat over vertraging en depressieve
symptomen bij ouderen. Van tevoren dacht ik dat
vertraging van lopen en denken eenzelfde risico op
problemen met de gezondheid zouden voorspellen,
maar dat blijkt niet zo te zijn. Wat opvalt is dat,
wanneer iemand zowel langzamer gaat denken als
langzamer gaat lopen, het gezondheidsrisico enorm
toeneemt. Het blijkt dus dat beide vertragingssymptomen ieder een eigen risico met zich meebrengen.
Daarmee is het waarschijnlijk dat beide symptomen
uitingsvormen zijn van verschillende onderliggende

ziekten. Ik denk dat vertraging daarom gezien moet
worden als een nieuw geriatrisch syndroom, net
zoals verwardheid en vallen.
Snelheidstestjes
Vertraging kan een goed gereedschap zijn voor
huisartsen om kwetsbare ouderen in beeld te krijgen.
Huisartsen moeten zich actief afvragen wat er met
een patiënt aan de hand is als deze trager is gaan
lopen of denken, en niet denken ‘dit hoort nu eenmaal bij ouder worden’. Artsen zouden de snelheids-
testjes daarom moeten opnemen in hun diagnostiek,
net zoals het meten van iemands bloeddruk en pols.
Maar ook ouderen zelf en hun naasten moeten alert
zijn op vertraging.’

Beïnvloeden mond- en darmbacteriën ons gewicht
en onze eetlust? Met deze vraag ga ik mij bezighouden. Dit jaar doe ik, samen met enkele stagiaires,
onderzoek bij een aantal deelnemers van LASA. Het
kan zijn dat ik al bij u op visite ben geweest, of dat
u nog door ons benaderd zult worden. In dat geval
spreek ik u misschien binnenkort.
Vitamines
Maar waarom doen we dit onderzoek eigenlijk? In
en op ieders lichaam leven biljoenen bacteriën. Het
blijkt steeds vaker dat die bacteriën een belangrijke
bijdrage leveren aan de gezondheid van de mens.
De darmbacteriën helpen bij het opnemen van
energie uit onze voeding, het maken van belangrijke
vitamines, en ze lijken zelfs onze eetlust te beïnvloeden. Mondbacteriën zijn juist weer belangrijk
voor de gezondheid van gebit en tandvlees, en

| Meer ziekten bij een persoon
Lisa van Zutphen rondde dit jaar haar studie geneeskunde af.
Sinds november 2017 doet zij promotieonderzoek bij LASA
naar de invloed van depressie op de gezondheid van ouderen
in Nederland.
Ik ga mij richten op multimorbiditeit, dat wil zeggen
het vóórkomen van twee of meer chronische ziekten
bij een persoon. Multimorbiditeit is een belangrijk
probleem binnen de gezondheidszorg, een groot
en toenemend aantal ouderen heeft hier namelijk
mee te maken. Het hebben van meerdere langdurige
ziekten is gerelateerd aan een verminderde kwaliteit
van leven en vergroot de kans op overlijden. Daarnaast leidt multimorbiditeit ook tot hogere zorg
kosten, wat verder toeneemt als iemand ook een
psychische aandoening heeft.
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mogelijk zelfs voor ons reuk- en smaakvermogen.
Uit eerder onderzoek weten we dat de samenstelling van darmbacteriën bij de veroudering verandert. Het is nog niet bekend of deze verandering
samenhangt met een slechte eetlust of met gewichtsafname. Als we een verband kunnen vinden,
zou dit in de toekomst kunnen bijdragen aan het
voorkómen van ondervoeding. Bijvoorbeeld door
een gunstige samenstelling van de darmbacteriën
te bevorderen met voedingsadviezen of zogenaamde pre- of probiotica. Momenteel is naar schatting
nog 7-16% van de thuiswonende ouderen ondervoed, het zou erg mooi zijn als dat percentage in
de toekomst daalt!
13

Leeftijd
Ik denk dat ik vanwege mijn leeftijd, 54 jaar, efficiënter kan werken dan vroeger. Ik weet wat belangrijk is en ik weet goed waar ik het over heb. Het was
ook heel leuk om me vanuit de praktijk te verdiepen
in een onderwerp dat me boeit. In de toekomst zou
ik graag vertraagd lopen in combinatie met vertraagd
denken onderzoeken bij een aantal specifieke ziektebeelden, in het bijzonder bij hartziekten.

‘Ook ouderen zelf en hun naasten
moeten alert zijn op vertraging’

25
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Patiënt herkennen
Hoewel wereldwijd veel onderzoek gedaan wordt
naar het verband tussen depressie en allerlei afzonL A S A N I E U W S B R I E F 21

derlijke ziekten, is weinig bekend over de samenhang
tussen depressie en multimorbiditeit. Wel weten we
dat ouderen met depressie meer chronische ziekten
hebben dan ouderen die niet depressief zijn. In mijn
onderzoek hoop ik risicofactoren te kunnen vinden
voor het ontstaan van multimorbiditeit en te bepalen
wat voor rol depressie hierbij speelt. Dat kan gebruikt
worden bij preventie: artsen kunnen bijvoorbeeld
een patiënt herkennen die grote kans heeft om in
de toekomst meerdere chronische ziekten te krijgen.
Het zou heel mooi zijn als mijn onderzoek bij kan
dragen aan een vermindering van multimorbiditeit,
waardoor toekomstige generaties gezond(er) oud
kunnen worden!
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| Eenzaamheid en depressiviteit
Tjalling Holwerda is psychiater. Hij promoveerde afgelopen
juni op eenzaamheid en depressie onder de oudere
Nederlandse bevolking.

Afbeelding 0

Depressie en eenzaamheid komen vaak voor onder
ouderen. Hoe hangen deze factoren onderling samen?
Met welke andere factoren, zoals angst en sociale
isolatie, hangen ze nog meer samen? En welk effect
hebben deze factoren op ernstige ziekten zoals
dementie en vroegtijdig overlijden van ouderen?

14

Vragen bij hulpverleners
Eenzaamheid en depressie komen vaak samen voor.
Ze hebben onderling ook met elkaar te maken. Toch
zijn het ook aantoonbaar aparte condities, dat betekent dat er ook mensen zijn die zich wel eenzaam
voelen maar niet depressief en andersom. Er bestaan
veel vragen bij hulpverleners in de gezondheidszorg
en wetenschappers over de individuele gevolgen
van eenzaamheid en depressie alsmede hun onderlinge samenhang. In twee grote Nederlandse studies
(AMSTEL en LASA) bestudeerde Tjalling Holwerda
de gevolgen van eenzaamheid en depressie onder
Nederlandse ouderen. Hoeveel ouderen zijn eenzaam
of hebben een depressie, en hoe verloopt dit gevoel

van eenzaamheid en depressie bij deze mensen
gedurende de rest van hun leven?
Meer tijd, geld en onderzoek
Op basis van dit onderzoek pleit Tjalling Holwerda
voor meer aandacht voor eenzaamheidsgevoelens
bij ouderen in de medische praktijk en in de maatschappij. Ze komen namelijk veel voor en er is geen,
of nauwelijks, aandacht voor bij hulpverleners in de
gezondheidszorg. Zo zou er meer tijd, geld en onderzoek geïnvesteerd moeten worden in het voor
kómen van eenzaamheidsgevoelens en is er meer
aandacht nodig voor de emotionele en sociale
eenzaamheidsaspecten die betrekking hebben
op depressie.

‘Mannen hebben - in tegenstelling 
tot vrouwen – een grotere kans 
om te overlijden als zij depressieve 
en eenzaamheidsgevoelens hebben’
We vonden dat:
• mannen met een depressie een grotere kans hebben om vroegtijdig te overlijden;
voor vrouwen geldt dit niet. Het hebben van een bijkomende gegeneraliseerde
angststoornis, een psychiatrische stoornis die gepaard gaat met overmatig piekeren
en irreële angsten, blijkt juist te beschermen tegen vroegtijdig overlijden;
• eenzaamheidsgevoelens de kans op overlijden vergroten, opnieuw alleen bij mannen;
• de combinatie van verschillende vormen van eenzaamheid (te weten emotionele
en sociale eenzaamheid) in combinatie met een ernstige depressie de kans op
vroegtijdig overlijden verder vergroot. Ook nu weer werden deze bevindingen
alleen bij mannen gedaan;
• eenzaamheid geassocieerd is met een verhoogde kans op de ontwikkeling van
depressie;
• eenzaamheidsgevoelens ook de kans op dementie blijken te verhogen, zowel
bij mannen als bij vrouwen.
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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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