Nieuwsbrief 22

Gezond ouder worden

Het gezicht van LASA
door Martijn Huisman
Het is altijd fijn om terug te kijken op een goed jaar en dat is dit jaar niet anders. We
hebben bij LASA weer leuke, spannende en uitdagende gebeurtenissen gekend. Het
afgelopen jaar stond voor alle collega’s bij LASA voor een groot deel in het teken
van het organiseren van de nieuwe ronde interviews, die in oktober van dit jaar van
start is gegaan. Bij sommigen van u zijn onze interviewers al thuis geweest; anderen
krijgen daarvoor in de loop van het volgende jaar weer een verzoek. Nieuwe vragen
in de interviews en vragenlijsten die u niet eerder van ons kreeg, gaan onder andere
over leeftijdsdiscriminatie, over de buurt waarin u woont, over het drinken van koffie
en thee en over hoe u in uw leven bij kunt dragen aan de levens van anderen.
De LASA-interviewers zijn uiteraard van groot belang voor ons. Zij vormen ‘het
gezicht’ van LASA dat bij u bekend is. Het doet ons genoegen dat er ook deze ronde
weer een groep betrouwbare, vriendelijke en professionele LASA-interviewers is.
Daar zijn we trots op. Sommigen hebben al vele malen voor ons geïnterviewd,
anderen zijn onlangs begonnen. In deze nieuwsbrief stellen we enkele van onze
interviewers aan u voor.
Een ander onderdeel van ‘het gezicht’ van LASA is ons beeldmerk; het LASA-logo.
Dat logo prijkt op onze vragenlijsten en folders en op de presentjes die u ontvangt
als dank voor uw deelname. We zullen in het nieuwe jaar gebruik gaan maken van
een nieuw logo. Achter een logo gaat vaak een eigen verhaal schuil en dat is bij het
LASA-logo niet anders. Over het kiezen van een nieuw logo kan dan ook niet te
lichtzinnig worden gedacht. Bij mensen die regelmatig met een bestaand logo in
aanraking zijn gekomen kan het bepaalde emoties en associaties oproepen. In deze
nieuwsbrief kunt u lezen wat het verhaal is achter het LASA-logo. Ook tonen we in
deze nieuwsbrief ons nieuwe ‘gezicht’.
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Hopelijk leest u deze nieuwsbrief met plezier. Ik wil u graag een mooi jaareinde
wensen en voor het komende jaar: veel goeds! Namens het gehele LASA-team dank
ik u hartelijk voor uw trouwe deelname.
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Interviewers getraind

LASA: een erfenis om blij mee te zijn

Aranka Grimmon is half september begonnen als veldwerkcoördinator bij LASA.
‘Tijdens de huidige nieuwe meetronde ben
ik de contactpersoon voor de algemene
interviewers in de regio Oss en Zwolle.’

Op een maandagmiddag komen drie beleidsadviseurs van het ministerie van VWS –
Johan Ulenkate, Pieter Roelfsema en Hattem van der Burg – bijeen op de twintigste
verdieping van de VWS-toren in Den Haag. Hun werk bij de directie Langdurige Zorg
heeft alles te maken met de ouderenzorg. Een gesprek met de drie heren over LASA.

Deze zomer heb ik mijn master biomedische weten-
schappen, met een specialisatie in wetenschapscommunicatie, afgerond. Sinds mijn zestiende had ik een
bijbaan in een verzorgingshuis. Daar zag ik al dat
mensen op een verschillende manier ouder worden.
Ik vind het interessant om nu mee te werken aan
weten- schappelijk onderzoek over veroudering.
Gedurende de huidige meting regel ik, samen met
mijn collega’s Majogé en Lucca, de planning en administratie. Zo bepalen we bijvoorbeeld welke interviewer naar welke respondent gaat, en zorgen we
voor de verwerking van alle formulieren die
binnenkomen.
Meedenken
De afgelopen tijd hebben we de interviewers getraind: de ervaren interviewers leerden de verande

(vlnr: Pieter Roelfsema,
Johan Ulenkate en

ringen ten opzichte van de vorige hoofdmeting
en de nieuwe interviewers maakten voor het eerst
kennis met de LASA-werkwijze. De interviewers kunnen bij mij terecht met vragen en ik geef ze advies
over hun interviews. Ik vind het leuk dat interviewers
enthousiast meedenken. Zo komt het wel eens voor
dat ze een foutje ontdekken in het computerprogramma of met ideeën komen hoe bepaalde zaken
verbeterd kunnen worden. Het komende jaar zal ik
naar de regio Oss en Zwolle gaan voor werkoverleg.
In februari organiseren we een wetenschappelijke
dag voor de interviewers. Ik kijk er zelf ook naar uit
om dan meer resultaten van de wetenschappers
te horen.
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‘Elke dag is anders’
Lucca Plijner is sinds oktober werkzaam bij LASA als veldwerkcoördi
nator voor de medische interviews.
‘Ik vind het een eer om een bijdrage
te kunnen leveren aan dit mooie
LASA-onderzoek.’

Tijdens mijn studie voeding & gezondheid hoorde ik
voor het eerst van de LASA-studie. Wat me aanspreekt
aan dit onderzoek is dat het een compleet beeld
geeft van de Nederlandse populatie die ouder dan
55 jaar is. De gegevens maken het mogelijk heel
veel te onderzoeken.
Het is mijn taak om te zorgen dat de interviewers
hun werk goed kunnen uitvoeren. Samen met mijn
collega’s regelen we dat de interviewers alle materialen krijgen die ze nodig hebben. Verder beantwoord
ik vragen van de medisch interviewers. Deze variëren van inhoudelijke vragen over het interview tot
computerproblemen. Ik vind het contact met de
LASA NIEUWSBRIEF 22

VRAGEN
Ook deelnemers kunnen
met vragen over het LASA-
onderzoek bij Aranka en
Lucca terecht. Voor meer
informatie over het onderzoek, maar ook voor prak
tische zaken, zoals het doorgeven van een verhuizing.
Telefoonnummer:
020-444 3589 (Lucca Plijner)
en 020-444 3582 (Aranka
Grimmon).

interviewers een van de leukste aspecten van dit
werk. Het geeft voldoening om een interviewer
verder te kunnen helpen.
Kwaliteit gegevens hoog
Mijn collega’s en ik zorgen er ook voor dat de kwaliteit van de verzamelde gegevens hoog is. Dit doen
we door de afgeronde vragenlijsten te controleren
op volledigheid. Ook geven we de interviewers advies na het beluisteren van geluidsopnames van de
interviews. Door deze verschillende werkzaamheden
is mijn werk afwisselend en uitdagend. Elke dag is
weer anders en dat maakt deze baan zo leuk!
DECEMBER 2018

Hattem van der Burg)

Johan Ulenkate: ‘Sinds een jaar of drie ben ik accounthouder van LASA. Het ministerie van VWS
financiert een groot deel van dit onderzoek naar het
functioneren van ouderen in Nederland. In mijn rol
zorg ik voor continuïteit, zodat we met LASA verder
komen. Het is een leuk onderwerp, en ik kom zo in
aanraking met wetenschappers. Daar houd ik wel
van, een beetje diversiteit.’
Pieter Roelfsema: ‘Ik adviseer de minister van VWS
over vernieuwingen in de ouderenzorg. En ik help
bij het uitvoeren van programma’s voor ouderenzorg die door de minister worden ingevoerd, bijvoorbeeld door wetenschappelijk onderzoek naar
de verbetering van ouderenzorg te bevorderen.’
‘Hattem is een specialist’, zegt Johan Ulenkate, ‘hij
zoekt de verdieping op onderwerpen.’ Hattem van
der Burg licht toe: ‘Om een probleem in de samenleving beter te snappen, en om het op te lossen, heb
je inzicht nodig. Hoe zit de gehele puzzel in mekaar?
Hoe gaat het écht met ouderen in Nederland? Kennis is belangrijk als je wil weten welke trends eraan
komen. Met de LASA-data kun je dat zien.’
‘LASA is een soort feitenchecker’
Pieter Roelfsema: ‘LASA is een erfenis uit een tijd dat
er ver vooruit gedacht werd. We mogen blij zijn dat
die beslissing om zo’n grootschalig onderzoek naar
ouderen te starten toen is genomen. In de politiek
ontstaan er soms welles-nietes discussies en op
basis van LASA-gegevens kun je zien of beweringen
kloppen of niet.’
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‘Een soort feitenchecker’, vult Johan Ulenkate aan.
‘En het is interessant wat de wetenschappers allemaal uit die verzamelde gegevens kunnen halen.
Dat zie je bijvoorbeeld aan de ‘weetjes’. Er zijn heel
veel bruggetjes tussen totaal verschillende onderwerpen.’ Pieter Roelfsema: ‘Je kan verbanden leggen
tussen de zorg en allerlei andere levensdomeinen
van ouderen, zoals wonen of sociale contacten.’
Johan Ulenkate: ‘Ook komen er vanuit LASA soms
inzichten die het beleid uitdagen. Bijvoorbeeld de
verhoging van de pensioenleeftijd. Is het wel zo verstandig om die voor iedereen evenveel te verhogen?
LASA-wetenschappers hebben aanknopingspunten
gevonden om dat ter discussie te stellen.’
Enorme schat
‘De gegevens uit LASA gebruiken we om het politieke debat te onderbouwen’, zegt Hattem van der
Burg. ‘Bijvoorbeeld wat betreft het onderwerp ‘langer thuis wonen’. Met LASA kunnen we vragen beantwoorden als ‘Hoe ziet de groep ouderen er uit die
eerst in een verzorgingstehuis zat, en nu thuis woont?’
‘Wat lastig is, is dat wetenschappelijk onderzoek
lang duurt’, stipt Pieter Roelfsema aan. ‘De onderzoeker zet vragenlijsten uit en bestudeert vervolgens
de data. En wij moeten snel beleidsvragen beantwoorden. Het is de moeite waard om die werelden
samen te smeden.’ Johan Ulenkate: ‘Daar organiseren we bijeenkomsten voor, ook samen met LASA.
Hattem van der Burg eindigt: ‘Zo proberen we te
laten zien wat voor ongelooflijk interessante dingen
je kunt doen met de enorme schat aan data uit het
LASA-onderzoek.’
DECEMBER 2018
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LASA op de (wereld)kaart
Gegevens over ouderen uit de LASA-studie worden door wetenschappers en studenten
van over de hele wereld gebruikt. Een greep uit onderzoeken uit de Verenigde Staten,
Spanje, Nieuw-Zeeland en natuurlijk Nederland.

MADELEINE DROST IS PROMOVENDUS AAN
THE OHIO STATE UNIVERSITY, AMERIKA
‘Via Cäzilia Loibl kwam ik bij dit project terecht. De gegevens in LASA zijn geweldig,
compleet en ook heel gebruiksvriendelijk. We hebben onderzocht hoe de daadwerkelijke en de ervaren schuldenlast verband houden met eenzaamheid. Eerst
keken we naar de daadwerkelijke schuld en of het hebben van schulden gerelateerd was aan sociale of emotionele eenzaamheid. Dit was niet het geval. Wel
vonden we een verband tussen de ervaren schuldenlast en sociale eenzaamheid.
Bij ‘emotionele eenzaamheid’ mist een persoon een hechte band met een of meer
personen. ‘Sociale eenzaamheid’ betekent dat een persoon meer contact met mensen om hem heen zou wensen. Er zijn duidelijke verschillen tussen ouderen in de VS
en Nederlandse ouderen. In de Verenigde Staten heb je minder sociale vangnetten, medische zorg is bijvoorbeeld duur en kan een grote financiële last vormen voor ouderen, vooral als ze
al schulden hebben. En familie, die mogelijk kan ondersteunen, woont vanwege de grootte van het
land vaker ver weg.’
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CÄZILIA LOIBL IS UNIVERSITAIR HOOFDDOCENT AAN
THE OHIO STATE UNIVERSITY, AMERIKA
‘Een paar jaar terug kwam ik in contact met Dorly Deeg, destijds directeur van
LASA, vanwege mijn onderzoek naar hoe ouderen in Nederland, Duitsland en
het Verenigd Koninkrijk omgaan met financiële problemen. Onlangs heb ik
samen met Madeleine Drost een studie gedaan, naar eenzaamheid en financiële schulden bij ouderen, op basis van LASA-gegevens.
Er is al veel wetenschappelijk onderzoek naar sociale eenzaamheid, maar er
is maar erg weinig aandacht voor de rol van geldproblemen hierbij. Uit onze
analyse bleek dat er een direct verband is tussen de last die ouderen ervaren
door schulden en hun gevoel van sociale eenzaamheid. Het is dus misschien
mogelijk dat programma’s die ouderen helpen om hun schulden te verminderen,
ook effectief zijn in het verminderen van eenzaamheid.’

LENTINE KLAASSEN IS ONLANGS AFGESTUDEERD
AAN DE UNIVERSITEIT UTRECHT
‘Mijn afstudeerscriptie, waarvoor ik de LASA-data heb gebruikt, gaat over in
hoeverre thuiswonende ouderen zelfregie ervaren en van welke factoren dit
afhankelijk is. Ik vond een samenhang tussen de ervaren zelfregie van ouderen en de grootte van hun netwerk, dus het aantal mensen om hen heen.
Iemand met een groot netwerk had vaak een hogere ervaren zelfregie dan
iemand met een klein netwerk.
Ik keek alleen naar het verband, dus ik kan niets zeggen over wat de oorzaak
is, en wat het gevolg. Verder bleek dat mensen met een hoger opleidingsniveau
meer zelfregie ervaren. En dat mensen naarmate zij ouder worden een lagere
zelfregie ervaren. Dit komt voornamelijk door de afname van lichamelijke mogelijkheden. Misschien zou het goed zijn meer aandacht te geven aan ouderen met een klein
netwerk? Let wel, ik heb geen ouderen naar hun mening kunnen vragen. Ik denk dat het
altijd een kwestie van maatwerk is en ‘de oudere’ bestaat niet.’
LASA NIEUWSBRIEF 22
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NILS PLOMP WERKTE MET LASA-GEGEVENS VOOR ZIJN AFSTUDEERSCRIPTIE
AAN DE VRIJE UNIVERSITEIT
‘Er is veel onderzoek naar waarom oudere werknemers al voor de pensioenleeftijd stoppen met betaald werk. Er ontbrak echter nog onderzoek specifiek
naar oudere werknemers met fysieke beperkingen. Daar heb ik nu naar gekeken. Het is belangrijk om die twee groepen los van elkaar te onderzoeken.
Het kan goed dat mensen met een fysieke beperking een andere reden
hebben om te stoppen dan werknemers zonder beperkingen. Uit mijn analyse bleek dat er een verband is tussen een aantal factoren en een vervroegd
werkeinde: het geven van mantelzorg, een grote sociale kring, een laag zelfvertrouwen en een lage zelfeffectiviteit. Onder zelfeffectiviteit verstaan we het
geloof dat iemand heeft in het eigen vermogen om een taak goed te volbrengen.
En: mijn scriptie is genomineerd voor de Thesis Award bij Netspar, een kennisnetwerk over
ouder worden en pensionering!’

MARCOS MACHADO FRAGUA PROMOVEERT AAN DE
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE MADRID, SPANJE
‘Mijn onderzoek richt zich op het effect van bepaalde voedingsmiddelen en voedingsstoffen
op het proces van ouder worden. Ik heb gekeken naar de relatie tussen vitamine K en
kwetsbaarheid. Vitamine K zit bijvoorbeeld in groene bladgroente en in zuivelproducten zoals melk en kaas. Onder ‘kwetsbaar’ verstaan we een toestand die bij
ouderen voorkomt, als ze op verschillende gebieden in gezondheid achteruit
gaan. Ik kon de gegevens uit de LASA-studie goed gebruiken. Het bestand is
zeer compleet en omdat de deelnemers lang worden gevolgd, kun je er
bruikbare informatie uit halen.
Uit mijn onderzoek bleek dat ouderen met een lager vitamine K-gehalte in
hun bloed, een hogere mate van kwetsbaarheid hadden. Het is belangrijk
om te kunnen zien wie een verhoogd risico heeft, omdat kwetsbaarheid te
voorkomen is. Ik zou graag hetzelfde onderzoek doen in bevolkingsstudies van
verschillende landen, om te kunnen vergelijken. Zo hebben Spaanse ouderen niet
dezelfde leefstijl als Nederlandse ouderen. Het eten is anders en, voor zover ik weet,
zijn Nederlanders actiever en bewegen ze meer dan de Spaanse bevolking.’

AGNES SZABO IS ONDERZOEKER AAN DE MASSEY UNIVERSITY
IN PALMERSTON NORTH, NIEUW-ZEELAND
‘Afgelopen jaar was ik drie weken in Nederland om met de LASA-gegevens te werken. Een geweldige leerervaring! Ik heb onderzocht hoe mensen omgaan met het verlies van hun partner.
Ik vond het interessant om te zien dat de meeste mensen, ondanks emotionele eenzaamheid
na het overlijden van hun partner, geen grote verandering in sociale eenzaamheid lieten zien.
Mijn tweede LASA-project richtte zich op de lichamelijke en geestelijke gezondheid van oudere
Turkse en Marokkaanse immigranten. Welke factoren dragen bij aan hun gezondheid? We
ontdekten dat de meesten van hen in een slechte lichamelijke gezondheid verkeerden
en verhoogde symptomen van depressie hebben. Een kleine groep oudere migranten met ernstige lichamelijke beperkingen slaagde er echter in om juist een
goede mentale gezondheid te behouden zonder depressieve gevoelens. Onze
studie liet zien dat steun uit de omgeving, een gevoel van eigen regie en het
geloof de belangrijkste factoren waren die daaraan bijdroegen.’
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Een nieuw logo voor LASA
Misschien heeft u het al gezien, LASA heeft
een ander logo. Het lijkt nog steeds op het
oude, maar heeft wel een aantal veranderingen ondergaan. Welke dat zijn, en waarom dat is gedaan, leggen wij u graag uit.
Sinds kort is LASA overgegaan op een nieuw logo.
Het oude logo was door de jaren heen minder
bruikbaar geworden, bijvoorbeeld voor de website.
Toen LASA ruim 25 jaar geleden begon, was er
nog geen LASA-website. En door de tijd heen is
het logo in wel 15 verschillende kleuren en formaten
gebruikt. Het logo was toe aan vitalisering en betere
herkenbaarheid. Zodat met één blik duidelijk is dat
het om LASA gaat.
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Wat is er nieuw?
Het nieuwe logo van LASA lijkt nog erg op het oude
logo, alleen is het wat strakker en moderner uitgevoerd. En het is er in vier kleuren, namelijk helderrood, hemelsblauw, grasgroen en antraciet. Er is dus
volop diversiteit, maar het is geen ratjetoe aan kleuren.

LASA kort nieuws

Geschiedenis van het logo
Ieder logo heeft een verhaal. Ruim 25 jaar geleden
werd het LASA-logo in opdracht van Dorly Deeg,
initiatiefnemer van LASA en destijds wetenschap
pelijk directeur, ontworpen. De oorspronkelijke kleur
was heldergroen. De vier pijlen in het logo geven
aan dat de vier domeinen in het onderzoek van
LASA met elkaar samenhangen: lichamelijk, sociaal,
emotioneel en cognitief functioneren van ouderen.
De ‘spaken’ verbeelden de onderlinge verbanden
tussen de domeinen. De pijlen zelf staan symbool
voor beweging binnen LASA. De ouderen die voor
het onderzoek worden geïnterviewd staan niet stil,
hun leven is altijd in ontwikkeling. En dat geldt ook
voor de LASA-studie zelf, die blijft groeien – in
grootte en wat betreft dynamiek.

LASA IN DE KRANTEN
In oktober 2018 verscheen er een LASA-bericht in regionale en landelijke kranten zoals Volkskrant en Trouw. Daarin stond dat de extra
levensjaren van Nederlanders vaak gepaard gaan met een matige
of zelfs slechte lichamelijke gezondheid. Maar ook dat het aantal
jaren in goede cognitieve gezondheid wél stijgt onder Nederlandse
65-plussers, vooral onder vrouwen. Hiervoor zijn LASA-gegevens
gebruikt tussen 1993 en 2016, in totaal bijna 13.000 metingen.

PRIJS VOOR VITAMINE-ONDERZOEK
Voedingswetenschapper en LASA-onderzoeker Hanne van Ballegooijen heeft de James Lind Prijs 2018 gewonnen in de categorie
‘meest invloedrijk voedingsonderzoek over vitamines en mineralen’. Met gegevens uit het LASA-onderzoek keek zij naar het
verband tussen lage vitamine D- en vitamine K-spiegels en een
hoge bloeddruk. De prijs van 5.000 euro gaat Van Ballegooijen
gebruiken voor vervolgonderzoek.

Vanaf nu zult u het nieuwe logo steeds vaker tegenkomen. Op de nieuwgedrukte folders, op de web
site of op de cadeautjes van LASA. We hopen dat
u het mooi vindt!

KENNIS OVER VEROUDERING
De onderzoekers van LASA schrijven regelmatig artikelen over resultaten die ze met LASAgegevens hebben gevonden. Voordat zo’n artikel in een vaktijdschrift wordt gepubliceerd,
vindt er een strenge beoordeling plaats door collega-wetenschappers van over de hele
wereld. De teksten zijn in het Engels, zodat vakgenoten ze kunnen lezen en de kennis over
veroudering en ouderen in Nederland verder wordt verspreid. In 2018 verschenen er wel
minstens 36 publicaties van LASA over uiteenlopende onderwerpen: van depressie tot
veerkracht en van alcoholgebruik tot gehoorverlies.

ONDERZOEK NAAR ONGELIJKHEID
Marjolein Broese van Groenou, LASA-wetenschapper, heeft van de
Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO)
financiering ontvangen voor nieuw onderzoek. ‘Er is tot dusver niet
veel aandacht voor sociaal-economische ongelijkheid in het krijgen
van door de overheid betaalde zorg en mantelzorg’, aldus Broese van
Groenou. Een wetenschapper gaat met LASA-gegevens kijken hoe veranderingen in het Nederlandse zorgbeleid van de afgelopen 25 jaar terug
te vinden zijn in zorggebruik én in de kwaliteit van leven van ouderen.

COLLEGE ‘EENZAAMHEID BIJ OUDEREN’
In september gaf LASA-onderzoeker Theo van Tilburg
college over eenzaamheid onder ouderen bij de
Universiteit van Nederland. Het is online te bekijken,
via www.universiteitvannederland.nl

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

Oude mensen vind ik interessant

Cintia Carter begon haar loopbaan als fysiotherapeut,
werkte de afgelopen jaren als medisch codeur en was
daarvoor psychologisch assistent. Sinds kort is ze medisch
interviewer bij LASA. ‘In dit werk komt veel van mijn
opgedane kennis en ervaring samen’.

Cynthia van De Nesse is al sinds 2015 medisch
interviewer bij LASA. Ze is inmiddels bij meer
dan honderd deelnemers thuis geweest met
met testjes en vragen over gezondheid.

‘In mijn vorige baan miste ik het contact met mensen enorm. En oudere mensen trekken mij aan. Of
juist andersom, ik word aangetrokken door oudere
mensen. Een tante van mij zegt wel eens: “Wat moet
jij toch altijd met die oude mensen?” Tja wat is het?
De wijsheid die ze opgedaan hebben. En ik heb het
idee dat de ouderen van nu anders zijn dan vroeger.
Ze gaan heel erg met hun tijd mee. Ze willen zich
blijven ontwikkelen.’
Antwoorden vergelijken
‘Ik heb nu drie medische interviews gedaan, waaronder een proefinterview. De proefpersoon zei dat
ik professioneel gehandeld had. Ik dacht wel even
‘help’, maar het ging me verrassend goed af. Als fysiotherapeut heb ik ervaring opgedaan met mensen

‘Mijn beroep is oefentherapeut mensendieck, ik
heb een eigen praktijk. Toen ik een advertentie in
de krant zag, was ik direct enthousiast. Dit is echt

aanraken, dat komt nu goed van pas. Het leukste
testje om af te nemen vind ik de handknijpkracht.
De aanvullende vragen vind ik soms wel lastig gesteld. Daar hebben we het tijdens de training over
gehad. Toen bleek dat deze vragen vanaf het begin
van het LASA-onderzoek zo worden gesteld. En veranderen kan niet, omdat de wetenschappers anders
de antwoorden die in verschillende metingen zijn
gegeven, niet meer kunnen vergelijken. Dat begrijp
ik. Een van de leuke dingen aan dit werk is dat je je
overal waar je komt echt welkom voelt.’

iets voor mij om erbij te doen. Ik vind oude mensen
interessant, zoals de verhalen van vroeger. En dat
ouderen het ook hebben over lichamelijke klachten is logisch. Mijn niet-biologische oma was een
voorbeeld voor mij. Ze is tien jaar geleden op haar
94ste gestorven. Zij zit echt nog in mijn hart: zo wil
ik leven, zo wil ik zijn, zo wil ik ouder worden.’
Intensief
‘Nu ik meer ervaring heb, gaat het interviewen en
testen me makkelijker af. Ik kan mensen die bijvoorbeeld wat onzeker zijn over hun testprestaties, of
over hun gewicht, gerust stellen. Het gaat om de
data, niet om de prestatie. Een interview is behoorlijk intensief, je bent toch best lang één op één met
iemand bezig. Er zijn behoorlijk veel testen te doen,
zoals de test om woorden te onthouden en de metingen van de handknijpkracht en de bloeddruk.
Het is bijzonder om bij zoveel verschillende mensen
over de vloer te komen. Soms in een penthouse,
soms op een boerderij met uitzicht op schaapjes
in de wei, of in een souterrain midden in de stad.’
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Die veerkracht is mooi

Contact met mensen is zo leuk

Marga Stoffer is een door de wol geverfde algemeen interviewer.
Al sinds 2006 werkt ze bij LASA. ‘Ik kan niet meer tellen hoeveel
mensen ik inmiddels heb geïnterviewd’.

Mariëlle Baets is onlangs gestart als interviewer bij LASA in de
omgeving Oss. Ze heeft inmiddels een stuk of zeven interviews
afgenomen. ‘De eerste keer was best wel spannend’.

‘In 2006 was ik vrijwilliger bij een informatiepunt
voor ouderen. Dat vrijwilligerswerk vond ik belangrijk. Mijn eigen ouders waren toen ook op leeftijd
en ik zag dat oudere mensen wel wat hulp konden
gebruiken. Via een collega kwam ik bij LASA terecht,
in de omgeving Zwolle. Het is heel erg leuk werk,
nog steeds ontmoet ik nieuwe mensen. Het is een
soort kijkje in mijn voorland en ik heb een nieuwsgierigheid naar hoe mensen zich staande weten te
houden in het ouder worden. Hoe houden ze het
geluk vast, ondanks toenemende beperkingen? Die
veerkracht, dat is mooi.’

LASA NIEUWSBRIEF 22

Motiveren
‘Het interview zelf vind ik niet moeilijk om te doen.
Het is een uitdaging om niet te snel door de vragen
te gaan, maar ook om niet te langzaam te gaan zodat je na anderhalf uur merkt dat je pas halverwege
bent. Het is af en toe wel een kunst om de mensen
gemotiveerd te houden voor het bijkomende papierwerk. Dat is best veel, de toestemmingsformulieren,
de extra vragenlijsten en soms de weekkalender of
beweegmeter plus kalender. Ik weet gelukkig inmiddels heel veel over het LASA-onderzoek, over de resultaten. Dat kan ik dan vertellen aan de deelnemers,
zodat ze begrijpen hoe belangrijk meedoen is.’
DECEMBER 2018

‘Vroeger werkte ik als diëtist, en tegenwoordig heb ik
van mijn hobby mozaïeken mijn werk gemaakt. Ik
geef cursussen, en maak ook gedenktekens, ook wel
herinner-kunst genoemd. Daarbij komt mijn opleiding tot rouwtherapeut goed van pas.
Via een oud-collega kwam ik terecht bij het LASA-
onderzoek. Het is fijn om bij een organisatie te horen
en het contact met de mensen bij wie ik thuis kom,
is erg leuk. Het verrast mij hoe positief ouderen, ondanks eventuele problemen, in het leven staan. Dat
is echt mooi om te zien. Het LASA-onderzoek vind ik
een goed project, dus ik hoop zo een bijdrage te
kunnen leveren aan het verbeteren van beleid rondom ouderen.’
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Grappig
‘Leuk is het om de testjes te doen, zoals de looptest.
De meeste deelnemers doen erg hun best. Tot nu
toe heb ik behoorlijk wat kwieke mensen gezien.
En je komt ook in grappige situaties terecht. Zo bleef
het bij een mondelinge rekentest wel erg lang stil. Ik
dacht dat het rekenen de deelnemer niet lukte. Totdat
deze zei: “Hoe lang moet ik nog doorgaan?” Bleek dat
de deelnemer in zichzelf aan het hoofdrekenen was,
ik had blijkbaar niet duidelijk gezegd dat het hardop
moest. Dat gebeurt me niet nog een keer!’
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Foto-impressie 25 jaar LASA

foto’s: Fenneke Blom

Alweer een jaar geleden, 21 december 2017, vierde LASA haar 25-jarig bestaan met een
symposium. Ruim tweehonderd bezoekers kwamen bij elkaar om te luisteren naar – en
te spreken over – de schat aan informatie die 25 jaar onderzoek onder Nederlandse
ouderen heeft opgeleverd. Niet minder dan 5.600 LASA-deelnemers hebben in die kwart
eeuw miljoenen vragen van LASA-interviewers beantwoord. Zonder hen was deze viering
niet mogelijk geweest. Wetenschappers, medewerkers van het ministerie van VWS, LASAmedewerkers, mensen werkzaam in de ouderenzorg, ouderen zelf en andere geïnteresseerden waren aanwezig. Aansluitend hield professor Martijn Huisman zijn inaugurele
rede ‘Verhalen van veerkracht’.

Almar Kok en Hannie Comijs van
LASA spreken over ‘omgaan met
stressvolle gebeurtenissen’ en
over ‘alcoholgebruik’

Prof.dr. Martijn
Huisman,
directeur van
LASA, houdt
een rede over
veerkracht bij
ouderen.
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Het cortège, een plechtige
optocht van hoogleraren
Dagvoorzitter Marjolein Visser
verwelkomt de aanwezigen

Felicitaties na afloop van de
ceremonie

Wie is er direct betrokken bij
LASA-ouderenonderzoek?
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Aart Jan Beekman en Erik
Timmermans van LASA spreken
over ‘stemmingsstoornissen bij
ouderen’ en ‘trends in functioneren van ouderen in Nederland’
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‘Meedoen aan LASA-onderzoek
geeft me een goed gevoel’
De heer S. (80) is al meer dan 25 jaar LASA-deelnemer. ‘Ik ben slechts één tandje uit het
grote tandwiel. Maar zonder dat tandje draait dat niet goed door.’
‘Positief in het leven staan, dat is belangrijk. Ik zeg
niet dat anderen dat ook moeten doen, hoor. Ik
ben al meer dan dertig jaar mantelzorger voor mijn
vrouw. Ik heb geleerd dat het leven accepteren zoals
dat komt, voor mij het beste werkt. Vanaf 2015 ga ik
naar het Alzheimercafé, mijn vrouw heeft beginnende dementie en daar probeer ik wat wijsheid op te
doen. Men zegt daar: “Het is belangrijk om vooruit
te kijken.” Nou, dat probeer ik dus. We hebben nu
een casemanager. Dat is vooruitkijken.’
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Eenzaamheid
‘Ik heb een goed gevoel bij meedoen aan LASA. En
in de toekomst hoop ik er voordeel van te hebben.
Want de kennis die er uit het onderzoek komt, wordt
misschien gebruikt ten gunste van ouderen. Nu is
eenzaamheid bijvoorbeeld een item. Dan hoor je op
tv over een man alleen: geen familie, weinig contact,
gaat de deur niet uit, vereenzaamt. Hoe moet je dat
aanpakken? Moet je de deur openbreken? Iemand

moet ook willen. Ik denk dat het goed is dat informatie over eenzaamheid bij de minister terechtkomt.
Het LASA-onderzoek is nog steeds ongeveer hetzelfde als in het begin. Min of meer dezelfde vragen en
dezelfde testjes. Dat moet natuurlijk om de onderwerpen over een lange termijn te kunnen bekijken.’
Cruijff
‘Mijn vrouw en ik gaan nog vaak de deur uit. Zij loopt
met een rollator, maar we hebben nog een autootje.
Dan weer gaan we naar Volendam, dan zitten we
weer in IJmuiden, of in Zandvoort. “Wat gaan de
weken toch snel”, zei mijn vrouw laatst.
We gingen vroeger ‘s zondags naar Ajax. Bijna alle
stadions in Nederland hebben we gezien. Cruijff?
Ja, ik heb de man zien voetballen. Het moment
waarop ik hoorde dat Cruijff was overleden, zal ik
nooit vergeten: 24 maart 2016, om iets over half 2.
Dit is een soort altaar voor hem.’

Deelnemers LASA-onderzoek (2018-2019)
Bij aanvang van de onlangs gestarte meetronde stonden er in het LASA-bestand nog 1.885
deelnemers. Eind 2019 is bekend hoeveel deelnemers er deze ronde weer hebben meegedaan.
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