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Dankbaar voor uw deelname 

Het doet me genoegen dat deze nieuwe LASA nieuwsbrief bij u ‘op de mat’ is geval-
len. Misschien bent u de LASA nieuwsbrief na de afgelopen jaren rond de kerstperi-
ode gaan verwachten. Dit keer is het echter een zomerse editie geworden. We blik-
ken in de nieuwsbrief traditiegetrouw terug op enkele heuglijke gebeurtenissen 
voor LASA, namelijk de promoties van een aantal onderzoekers die hun onder-
zoeksproject hebben afgerond in de afgelopen tijd. Ook vindt u interviews met in-
terviewers en met LASA-deelnemers, die vertellen over hun ervaringen met LASA. 

We geven ook inzicht in enkele resultaten uit de COVID-gegevens die we hebben 
verzameld tijdens de afgelopen paar jaar. Het lijkt soms al zo lang geleden dat we 
nog nooit van COVID hadden gehoord. Tijdens onze interviewronde in 2018/2019 
was dat nog zo en die tijd leek soms simpeler. In ieder geval vanuit het oogpunt van 
een onderzoek waarbij door middel van persoonlijke interviews bij mensen thuis 
gegevens worden verzameld. Gelukkig zitten we nu weer in de situatie dat er nog 
maar weinig beperkingen zijn bij het interviewen. We verwachten dan ook dat we 
deze ronde interviews zonder veel vertraging kunnen afronden. 
  
Het voorwoord is altijd een goede gelegenheid om aan te geven hoe dankbaar we 
zijn met uw trouwe deelname. Wij zijn erg dankbaar voor de tijd die alle deelnemers 
ons gunnen en de informatie die zij verstrekken. Ik weet dat deelnemers zich af en 
toe wel eens afvragen of alle vragen die ze krijgen werkelijk relevant zijn. Vooral 
voor deelnemers die weinig problemen met de gezondheid of het geheugen erva-
ren kan dat het geval zijn. Toch blijven we aan alle deelnemers grotendeels dezelf-
de vragen stellen, omdat er over een periode van meerdere jaren soms belangrijke 
veranderingen kunnen plaatsvinden in de gezondheid. Of met het geheugen. Of 
met één van de andere onderwerpen waar wij naar vragen. Die veranderingen zijn 
niet altijd goed te voorspellen. Maar om te begrijpen wat er gebeurt tijdens het ou-
der worden, is het van groot belang dat we ook gegevens hebben over de situatie 
van mensen voordat dergelijke veranderingen plaatsvinden. Ook stelt het ons in 
staat om de situatie van mensen onderling te vergelijken – bijvoorbeeld tussen 
mensen die wel problemen ervaren met de gezondheid of met het geheugen en 
mensen die daar (nog) geen last van hebben. Daardoor leren we meer over de ach-
tergrond van ziekten en beperkingen en allerlei andere belangrijke ervaringen, zoals 
eenzaamheid, zorggebruik, sociale contacten, enzovoorts. 

Ten slotte past het om nog even stil te staan bij het feit 
dat LASA in 2022 al dertig jaar bestaat! LASA is in die der-
tig jaar uitgegroeid tot een studie van wereldformaat. Het 
lijkt alsof we gedurende dertig jaar hebben gebouwd aan 
een imposant bouwwerk. Dat is dankzij uw deelname, 
want elk interview en elke ingevulde vragenlijst die we 
van u hebben mogen ontvangen in die afgelopen dertig 
jaar is als een groot blok steen in dat bouwwerk. Met uw 
hulp bouwen wij verder. 
 

Ik hoop dat u plezier beleeft aan deze nieuwsbrief en wens u goede zomermaan-
den toe.

Namens het LASA team,
Martijn Huisman

Colofon

Redactie:  Marleen van der Horst, Ange van der Veer
Vormgeving: Huisdrukkerij Amsterdam UMC/Dorine Fliervoet, locatie VUmc
Beeld: privébezit, Shutterstock, Unsplash (Christa Dodoo; Lance Grandahl; Tierra Mallorca; Nathan Rogers)
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Ze hoopt dat ze nog een poos zo verder kan, maar 
is zich ervan bewust dat ze het grootste gedeelte 
gehad heeft. Ze wil niet ten koste van alles in leven 
gehouden worden: ‘Ik ben liever nog kort goed dan 
dat ik lang in leven blijf met heel veel hulp.’
Mw. H. is actief: ze fietst en wandelt, en kan haar 
creativiteit kwijt in het maken van kaarten. Met haar 
familie – kinderen, kleinkinderen en drie achter-
kleinkinderen – heeft ze intensief contact. Van de 
coronabeperkingen de afgelopen twee jaar heeft ze 
veel last gehad: ‘Familiefeestjes werden niet of nau-
welijks gevierd. De handwerkclub stopte, de maan-
delijkse buurtmaaltijden stopten. Alles begint nu 

weer, maar sommige activiteiten starten niet meer 
op, omdat de deelnemers niet meer komen 
of omdat er geen organisatoren meer zijn.’

Aardige interviewsters 
Mw. H. doet sinds het begin mee aan het LASA-on-
derzoek. Aanvankelijk dacht ze dat het om een een-
malig interview ging. Toen bleek dat het interview 
elke drie jaar terugkwam, moest ze wel even over 
haar medewerking nadenken. Ze liet zich toch over-
halen: ‘Het is interessant voor de wetenschap. En  
het zijn aardige interviewsters, met veel geduld.  
De interviews zijn nooit vervelend.’ 

De interviews zijn in al die jaren niet of nauwelijks 
veranderd, de testjes zijn dezelfde. Mw. H. is wel 
veranderd. In vergelijking met 30 jaar geleden is 
ze zelfstandiger en komt ze meer voor zichzelf op. 
‘Het overlijden van mijn man heeft daar een rol in 
gespeeld, daarna moest ik de dagelijkse dingen zelf 
regelen. Ook een vriendinnengroep waarmee ik op 
reis ging, was belangrijk. Ik durf nu veel meer.’

‘Ik ben de afgelopen 30 jaar  
veel zelfstandiger geworden’
Mw. H. (89) is een zeer gezonde oudere, die nergens moeite mee 
heeft en alles zelfstandig doet. Ze ervaart zichzelf niet als oudere, 
en vindt dat ze de afgelopen 10 jaar niet wezenlijk veranderd is. 

Minder contacten is verarming

Marinette Reurs (57) is bezig met haar derde ronde algemene inter-
views in de regio Amsterdam. Ze blijft het bijzonder vinden om in twee 
uur iemand goed te leren kennen: karakter, woonsituatie, netwerk, 
ziektes. 

Ze komt allerlei soorten ouderen tegen. Het valt 
haar op dat de karakters met de tijd specifieker wor-
den. En dat de persoon doorslaggevend is, meer 
dan de omstandigheden. Positief in het leven staan 
doet veel. Zo kan iemand van 100 die weinig kan, 

toch plezier hebben in het leven. Het is spannend 
om dezelfde mensen opnieuw te spreken en te zien 
hoe hun ontwikkeling is. Dat kan verdrietig zijn, maar 
ook prettig verrassend: ‘Een meneer die drie jaar 
geleden wat verward was, bleek nauwelijks achter-

uitgegaan. Dat hij zeer actief was, muziek maakte en 
fietste, heeft misschien geholpen.’

Veel weggevallen 
Corona heeft erin gehakt, beseft Marinette: ‘Het 
netwerk van ouderen is kleiner geworden. De con-
tacten buiten de naaste familiekring vielen weg. Dat 
wordt als een verarming ervaren en dat is het ook: 
juist in het contact met mensen verder weg, op 
verenigingen, op vakantie, horen mensen andere 

geluiden dan ze gewend zijn.’ Het wegvallen van 
verenigingen heeft ook impact gehad op het bewe-
gen: ‘De sportschool, sportclubjes en bijvoorbeeld 
een line dance vereniging stopten. Niet iedereen is 
meer gaan fietsen of wandelen.’ Marinette hoopt 
dat mensen de draad weer oppakken, maar is er niet 
zeker van: ‘Ik merk regelmatig dat mensen nog bang 
zijn voor corona of dingen die ze eerder deden niet 
meer durven te doen.’ 

‘Na een vervulde carrière in de kunst heb ik mij laten 
omscholen tot verloskundige. Na 10 jaar met veel 
plezier in de zorg gewerkt te hebben was het tijd 
voor de volgende stap. Zo ben ik bij de LASA-studie 
terechtgekomen. Bij de huidige meting ben ik voor 
de algemene interviewers trainer en veldwerkcoör-
dinator. Dat betekent onder andere dat ik feedback 
op de interviews geef met het doel dat de interviews 
gestandaardiseerd verlopen. Ook zorg ik ervoor dat 
de interviewers gekoppeld worden aan de deelne-
mers van het onderzoek.’ 

Gezamenlijk lot
‘Het luisteren naar de interviews doet mij beseffen 
dat wij mensen uiteindelijk hetzelfde zijn: wij hebben 
allen liefde nodig en de behoefte gezien te worden. 
Wij hebben allen een lot dat wij moeten dragen. 

Elke levensfase kent zijn uitdagingen en ik heb ge-
leerd dat ik beter mee kan bewegen dan tegenstrib-
belen. Het lievelingsgedicht van mijn grootmoeder 
was ‘Stufen’ (Fases) van Herman Hesse dat het leven 
en zijn veranderingen heel mooi omschrijft: 

Wie jede Blüte welkt und jede Jugend 
Dem Alter weicht, blüht jede Lebensstufe, 
Blüht jede Weisheit auch und jede Tugend 
Zu ihrer Zeit und darf nicht ewig dauern.

(Vertaling: Zoals elke bloesem verwelkt en ieders jeugd/Voor de ouder-

dom wijkt, zo kent iedere levensfase zijn bloei/Zo bloeit elke wijsheid en 

elke deugd/Op zijn eigen tijd, maar mag niet eeuwig duren). 

Ieder begin heeft zijn  
eigen bekoring… 
Met ingang van september 2021 is Inken Landskröner bij LASA  
begonnen als veldwerkcoördinator. Zij schrijft over zichzelf  
en haar nieuwe baan
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Toch zijn velen van hen trots op het feit dat zij in 
staat zijn geweest een nieuw leven op te bouwen 
in Nederland. Promovenda Silvia Klokgieters onder-
zocht hoe Turkse en Marokkaanse migranten met 
tegenslagen wisten om te gaan. Voor het onderzoek 
werd gebruik gemaakt van de in 2013-2014 door 
LASA verzamelde gegevens onder 476 Turkse en 
Marokkaanse migranten in de leeftijd van 55-64 jaar. 
Hun gegevens werden vergeleken met die van 1.023 
niet-gemigreerde Nederlandse 55-64-jarigen, die in 
2012-2013 door LASA werden geïnterviewd. Ver-
der werd bij 23 LASA-deelnemers, toen inmiddels 
tussen de 60 en 68 jaar, een levensloopinterview 
afgenomen in samenwerking met onderzoeksas-
sistenten die het Turks of Marokkaans-Arabisch 
beheersen. 

Veerkracht
Silvia gebruikt de term ‘veerkracht’ om de diversi-
teit in uitkomsten op het gebied van gezondheid 
en welbevinden bij oudere Turkse en Marokkaanse 
migrantenouderen in kaart te brengen. Veerkracht  
omschrijft zij als ‘oud worden met een relatief  
goede fysieke en mentale gezondheid, ondanks  
de risico’s die migratie en veroudering met zich 
meebrengen’.  

Gevoel voor humor
Er is gefocust op zogenoemde ‘hulpbronnen’ die 
Turkse en Marokkaanse migranten hebben gebruikt 
om met tegenslagen rondom migratie en veroude-
ring om te gaan. Uit het onderzoek blijkt dat Turkse 
en Marokkaanse migranten inderdaad veel moeilijke 
omstandigheden hebben gekend, maar dat veel 
migranten trots zijn op het feit dat zij in staat zijn ge-

weest een nieuw leven op te bouwen in Nederland. 
Belangrijke hulpbronnen die hen daarbij hebben 
geholpen zijn: opleiding in het land van herkomst, 
omgaan met taalbarrières, twee inkomens, zinge-
ving, sterke sociale netwerken, een transnationale 
levensstijl, financiële investeringen en gevoel voor 
humor. Silvia: ‘Zo vertelde een van de geïnterviewden 
dat hij een woordgrap maakte tegen iemand die zich 
beledigend opstelde. Op diens vraag: ‘Hoelang ben jij 
in Nederland?’ antwoordde hij expres:  
‘1 meter 80’. Toen was het gesprek afgelopen.’
Een conclusie uit het onderzoek was dat het voor 
de veerkracht van migranten belangrijk is om de 
beschikking te hebben over een combinatie van de 
genoemde hulpbronnen. Silvia: ‘Ik hoop dat dit on-
derzoek bijdraagt aan een completer beeld van ver-
oudering bij ouderen met een migratieachtergrond.’

Oudere migranten vaak trots op  
wat zij in Nederland hebben bereikt 
Turkse en Marokkaanse ouderen met een migratieachtergrond hebben 
tijdens hun leven vaak te maken gehad met moeilijke omstandigheden 
zoals lichamelijk zware arbeid en taalbarrières. Deze groep ouderen 
kampt dan ook met meer gezondheidsproblemen dan hun niet gemi-
greerde leeftijdsgenoten. 

Silvia (midden) tijdens de toespraak van haar promotor

Promotie Silvia KlokgietersLeefstijl van ouderen tijdens  
COVID behoorlijk veranderd
Sinds maart 2020 hebben COVID-19 en de daarbij horende over-
heidsmaatregelen grote gevolgen gehad voor het dagelijks leven 
van heel veel mensen. Met name ouderen hadden te maken met 
serieuze gevolgen van het virus, zoals een ernstig ziektebeloop. 
Bovendien waren de overheidsmaatregelen, bedoeld om hen te 
beschermen, van grote invloed op de zorg, de dagelijkse activitei-
ten en het sociale contact van ouderen. 

Om inzicht te krijgen in de ervaringen van ouderen 
tijdens de COVID-19 pandemie hebben we in 2020 
en in 2021 extra vragenlijsten uitgestuurd onder  
LASA-deelnemers. Deze vragenlijsten gingen over 
allerlei onderwerpen die te maken hadden met de 
coronacrisis, zoals COVID-19 symptomen, quaran-
taine, en veranderingen in zorg, leefstijl en sociaal 
contact. Daarnaast kwamen diverse onderwerpen 
aan bod die ook in reguliere LASA-meetmomenten 
worden meegenomen, zoals vragen over gezond-
heid en mentaal functioneren. Op basis van de  
gegevens die zijn verzameld met deze COVID- 
vragenlijsten zijn diverse wetenschappelijk artikelen 
gepubliceerd. Ook worden de gegevens gebruikt 
om het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en 
Sport te informeren over het functioneren van ou-
deren tijdens de pandemie. 

Uit de gegevens die zijn verzameld blijkt dat de leef-
stijl van ouderen tijdens de eerste maanden van de 
COVID-19 pandemie behoorlijk is veranderd. Onge-
veer de helft van de deelnemers aan het onderzoek 
is minder gaan bewegen. Ook gaf een derde van de 
ouderen aan dat ze ongezonder zijn gaan eten. De 
verslechterde leefstijl kwam vaker voor bij mensen 
die in quarantaine zijn gegaan tijdens het begin van 
de pandemie. 

Uitstel of afstel van zorg 
Er is tijdens de pandemie veel aandacht in het 
nieuws geweest voor het afzeggen en uitstellen van 
zorg, met name in ziekenhuizen. De LASA-gegevens 
bevestigen deze nieuwsberichten: bij 35% van de 
ouderen is tijdens de eerste maanden van de pan-
demie zorg afgezegd of uitgesteld bij de huisarts of 
in het ziekenhuis. De zorg werd vaker afgezegd door 
zorgverleners dan door ouderen zelf. Bovendien 
bleek dat uitstel of afzeggen van geplande zorg  
vaker voorkwam bij ouderen met twee of meer 
chronische ziekten dan bij ouderen zonder chroni-
sche aandoeningen. Ook was er soms sprake van 
mijden van zorg, aangezien 8% van de ouderen  

aangaf dat ze vanwege de coronasituatie langer 
hebben doorgelopen met medische of psychische 
klachten, zonder hulp te zoeken. 

Niet alle gegevens wijzen in de richting van negatie-
ve gevolgen van de COVID-19 pandemie voor ou-
deren. De gevolgen voor mentaal functioneren  
van ouderen lijken bijvoorbeeld beperkt te zijn. Uit 
LASA-gegevens blijkt dat er nauwelijks een toename 
is te zien in depressieve symptomen of angst tijdens 
de coronacrisis, vergeleken met de jaren daarvoor.

De grote vraag is of de COVID-19 pandemie op de 
lange termijn gevolgen heeft voor ouderen. We we-
ten bijvoorbeeld niet of de veranderingen in leefstijl 
van tijdelijke aard waren, of dat dit heeft geleid tot 
een langdurige minder gezonde leefstijl. Door de 
gegevens van de COVID-vragenlijsten te combine-
ren met gegevens van toekomstige LASA-interviews 
hopen we die vraag te kunnen beantwoorden. 

Emiel Hoogendijk
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‘Als veldwerkcoördinator van de medische inter-
views ben ik achter de schermen bezig met allerlei 
werkzaamheden. Zo zorg ik ervoor dat de medische 
interviewers alle papieren en materialen hebben om 
te kunnen interviewen. Ook zorg ik ervoor dat alle 
binnengekomen post en vragenlijsten netjes ver-
werkt worden. Verder train en begeleid ik de medi-
sche interviewers en geef ik ze feedback op hun 
interviews. Ten slotte ben ik telefonisch en via de 
mail bereikbaar voor de deelnemers en de intervie-
wers. Als u contact opneemt met LASA dan hebt u 
kans dat u mij aan de telefoon krijgt. Ik zit klaar voor 
uw vragen over de vragenlijsten, het verzetten van 
afspraken en andere zaken. Het leukste aan mijn 

werk vind ik het contact met de deelnemers en de 
interviewers. De persoonlijke verhalen van de deel-
nemers zorgen ervoor dat het onderzoek echt gaat 
leven. Ook het contact met de interviewers geeft 
me veel energie. Het is erg leuk om de interviewers 
te zien groeien in het interviewen, van het toch wel 
spannende eerste interview naar volleerde zelfver-
zekerde interviewers.’

Contact met deelnemers en  
interviewers is het leukste
Sinds september 2021 is Lucca Plijner opnieuw werkzaam bij LASA. 
Bij de meting in 2018-2019 was zij de veldwerkcoördinator van de 
medische interviews en nu pakte zij deze taak weer op.

Het roken heeft hij eraan gegeven, maar een glaasje 
wijn of een borrel laat hij niet staan: ‘Ik laat niet alles 
om het leven te verlengen.’ Naar zijn ervaring gaat 
het leven gewoon door, en zolang hij gezond blijft, 
mag dat voor hem zo blijven. 
Aan het LASA-onderzoek doet hij al jaren mee. Hij 

vindt het zinvol om zijn steentje bij te dragen aan 
een totaalbeeld over het proces van veroudering.  
De inhoud van de interviews is weinig gewijzigd, wel 
merkt hij dat bepaalde vragen harder binnenkomen. 
De vraag ‘Wie liggen u het naast’, bijvoorbeeld, 
roept emoties op. ‘Bij de interviews zouden zulke 
vragen beter ingeleid kunnen worden.’ Hij vindt het 
jammer dat hij niet op de hoogte gesteld wordt van 
de resultaten van zijn interviews: ‘Ik zou best willen 
weten of er dingen minder zijn of gaan, al merk ik 
dat zelf niet.’ Maar hij snapt dat de gegevens ano-
niem verwerkt worden. 

Aftakeling
Hoe goed het ook met hem gaat, de verdrietige 
kanten van het ouder worden gaan niet aan hem 
voorbij. De afgelopen jaren overleden twee jongere 
broers, een aan een agressieve spierziekte en een 
aan kanker. Een derde broer, ook jonger, is zwaar 
dement en woont in een verpleeghuis. Dhr. L. is niet 
bang voor lichamelijke aftakeling, maar geestelijke 
aftakeling wil hij zichzelf, en vooral zijn naasten, niet 
aandoen. Na de zomer heeft hij een gesprek hier-
over met de huisarts gepland. Hij beseft dat het niet 
gemakkelijk is om hierover afspraken te maken, 
maar hij wil niet dat hijzelf en zijn omgeving mee-
maken dat hij dement wordt.  

‘Ik heb een mooi leven gehad. Wat  
ik nu nog krijg, is meegenomen.’
Met dhr. L. (82) gaat het goed: hij is een gezonde oudere, die  
met zijn vrouw van het leven geniet. Hij werkt graag in de tuin,  
is actief in de kerk, en ging pas nog naar Frankrijk om zijn zoon  
op te halen, die een ongeluk had gehad. 

Dineke is verpleegkundige en werkte in een ver-
pleeghuis, ging met vervroegd pensioen, werkte in 
coronatijd toch weer voor de GGD, en solliciteerde 

toen dat op z’n eind liep bij LASA. Tussendoor werk-
te ze nog bij coronapatiënten in een asielzoekers-
centrum. Waarom ze voor LASA koos?  ‘Wat me 

‘Ik houd van kortdurende,  
intensieve contacten’
Dineke van Veluwen (65) uit Zwolle is sinds oktober medisch 
interviewer voor LASA. Twee tot driemaal per week pakt ze haar 
spullen – niet gering: een weegschaal met bijbehorende plank, 
handenknijpkrachtmeter, bloeddrukmeter, materiaal om lengte  
te meten, verlengsnoer, laptop – en doet ze een interview. 

aansprak en aanspreekt zijn de kortdurende, inten-
sieve contacten. Je hoort meteen heel veel. Dat 
maakt het voor mij leuk om te doen. Soms moet ze 
een twijfelaar over de streep trekken. ‘Ik bel dan, be-
nadruk dat het interview niet zo veel tijd kost, en dat 
je een vraag die te persoonlijk is, mag overslaan. Als 
iemand dan toch meedoet, kan dat heel verrassend 
zijn. Ik had vanmorgen een mevrouw die getwijfeld 
had en die me uiteindelijk zeer gastvrij ontving.’

Stad en land
Dineke heeft inmiddels zo’n 40 interviews achter de 
rug. Het valt haar op hoe verschillend mensen ou-
der worden. ‘De ene 80-jarige doet en kan nog van 
alles, de ander zit voornamelijk thuis. Ik vind het 
spannend hoe ik zelf ouder ga worden. Je weet dat 
het belangrijk is om te bewegen, goed te eten, soci-
ale contacten te hebben en bezig te zijn. Maar ook 
als je dat allemaal doet, is plezierig ouder worden 
niet gegarandeerd.’ Ook opvallend: ‘Het verschil 
tussen de dorpen en de stad. In de dorpen voelen 
ouderen zich veiliger, en zijn ze positiever over ver-
pleeghuizen. Er is meer contact tussen de mensen 
onderling.’ En waar bijna niemand, in dorp of stad, 
aan ontkomt: ‘Vroeg of laat krijgt iedereen proble-
men met het gehoor.’ 
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Eerder onderzoek liet zien dat voeding en depres-
sieve symptomen samen lijken te hangen. In veel 
studies wordt echter alleen onderzocht wát mensen 
eten, maar het is ook belangrijk om te kijken naar 
hóe mensen eten: het eetgedrag. Laura vond dat 
mensen die meer met aandacht eten (ook wel 
mindful eten genoemd) minder depressieve symp-
tomen hebben. Als mogelijke verklaring hiervoor 
vond zij dat mensen die aandachtiger eten minder 
beïnvloed worden door voedingsprikkels uit de om-
geving, bijvoorbeeld de lekkere geur van de bakker. 
Ook vond zij dat mensen die aandachtiger eten 
minder kilocalorieën eten, wat ook weer samen-
hangt met minder depressieve symptomen. Al met 
al lijkt iets simpels als aandachtiger eten (meer rui-
ken, proeven en minder afleiding tijdens het eten) 
dus bij te kunnen dragen aan een beter mentaal 

welbevinden, maar meer onderzoek is nodig om dit 
definitief vast te stellen.

Zelf gegevens verzamelen
Laura: ‘Ik heb mijn promotietijd ervaren als een heel 
mooie en leerzame tijd. Het was heel fijn om mee  
te kunnen helpen bij LASA, niet alleen door de leuke 
collega’s, maar ook doordat je veel beter begrijpt 
hoe de gegevens verzameld worden en wat ze  
precies betekenen. In 2014-2015 heb ik samen met 
Liset Elstgeest een extra studie uitgevoerd binnen 
LASA, waarin we de voedingsinname en het eet-
gedrag hebben gemeten bij meer dan 1400 deel-
nemers. Ook hebben we 93 mensen meermaals 
gebeld om meer inzicht te krijgen in hun voedings-
inname. Die mensen hielden voor ons drie dagen  
bij wat ze precies aten en dronken. Het zelf kunnen 
verzamelen van de gegevens die je nodig hebt plus 
het contact met de deelnemers was een hoogte-
punt van mijn promotietraject. Nogmaals dank aan 
iedereen die daaraan heeft bijgedragen.’

Aandachtiger eten 
Laura Winkens promoveerde in mei 2020. Ze gebruikte gegevens 
van LASA en van een studie in Spanje en Denemarken om te kijken 
naar verbanden tussen eetgedrag en depressieve symptomen.

Promotie Laura Winkens

Mijn promotieonderzoek richtte zich op deze groep, 
oudere migranten, door transnationale veroudering 
te onderzoeken: de relaties die Turkse en Marok-
kaanse ouderen in Nederland onderhouden met 
hun land van herkomst. Ik maakte onderscheid tus-
sen transnationaal gedrag en transnationale verbon-
denheid of thuis voelen. Transnationaal gedrag ver-
wijst naar ‘tastbare’ uitwisseling over grenzen heen, 

zoals sociaal contact via telefoon of internet, of geld 
sturen naar familie in het herkomstland. Transnatio-
nale verbondenheid is minder tastbaar en verwijst 
naar een emotionele binding met het herkomstland 
door nostalgie of verbeelding. Het land van herkomst 
is dan vaak in iemands gedachten aanwezig, bijvoor- 
beeld in de vorm van de wens om te remigreren. 

Transnationaal ouder worden
Ouderenstudies  richten zich vaak op mensen die in één land ge-
boren zijn, opgroeiden en ouder werden. Migratiestudies houden 
zich bezig met mensen die in hun leven met twee verschillende 
landen van doen hebben, maar kijken daarbij weinig naar ouderen. 

Promotie Jolien Klok

Beleidsimplicaties
Uit onder andere LASA-data die verzameld zijn in 
2013-2014 bij Turkse en Marokkaanse ouderen, 
maar ook uit interviews en observaties in Turkije 
bleek dat, hoewel migranten decennia geleden in 
Nederland aankwamen, het land van herkomst op 
zowel gedrags- als emotioneel niveau nog altijd 
zeer relevant is in hun levens. Verder werd gevon-
den dat, hoewel het land van herkomst een blijven-
de rol speelt, zij zich ook wel degelijk thuis voelen in 
het vestigingsland. Het land van herkomst wordt 
niet alléén gezien als de ultieme plaats om zich thuis 
te voelen. Verder vond ik aanwijzingen dat transnati-
onale veroudering samenhangt met eenzaamheid, 
maar mijn proefschrift wees ook uit dat er altijd wel 
iets gemist wordt: in het vestigingsland het herkomst- 
land en andersom. 

Omdat er in de nabije toekomst steeds meer oudere 
migranten zullen zijn, is het van belang om te erken-
nen dat transnationale veroudering een realiteit is in 
onze samenleving. Het kan zinvol zijn om hiermee 
rekening te houden in beleid, bijvoorbeeld met be-
trekking tot wonen. Oudere migranten brengen re-
gelmatig een half jaar of langer in het land van her-
komst door, waarmee ze hun recht op AOW kunnen 
verliezen. Een andere beleidsimplicatie speelt op het 
gebied van de zorg: er zal meer aandacht moeten 
komen voor de rol van het land van herkomst in het 
leven van oudere migranten. Bijvoorbeeld omdat zij 
contact willen houden met mensen in het her-
komstland, maar ook omdat zij gevoelens van heim-
wee en eenzaamheid ervaren. 

‘Gezond ouder worden gaat niet alleen over een 
leven zonder ziekte, maar over kunnen functioneren 
in het dagelijks leven en dingen doen die betekenis-
vol zijn voor jezelf. Volgens de Wereldgezondheids-
organisatie (WHO) wordt het functionele vermogen 
zowel beïnvloed door iemands fysieke en mentale 
capaciteiten als door de omgeving waarin we leven. 
Hoewel veel functionele capaciteiten, zoals het 
vermogen om te bewegen of te onthouden, afne-
men tijdens het ouder worden, is er geen standaard 
oudere persoon. Zo hebben sommige 80-jarigen 
fysieke en mentale capaciteiten die vergelijkbaar zijn 
met die van veel 50-jarigen, terwijl andere men-
sen al op veel jongere leeftijd grote  achteruitgang 
ervaren in deze capaciteiten. Momenteel zijn onze 
zorgstelsels vooral gericht op het opsporen en 
behandelen van ziekten en handicaps, maar voor 
gezond ouder worden is het ook belangrijk om het 

functionele vermogen van mensen te monitoren en 
te ondersteunen naarmate ze ouder worden, nog 
voordat het duidelijk is afgenomen.
Momenteel ontwikkel ik een meetinstrument voor 
fysieke en mentale capaciteiten van oudere volwas-
senen met behulp van LASA-gegevens. Later kan 
het meetinstrument bijvoorbeeld worden gebruikt 
om antwoorden te vinden op individuele verschillen 
tijdens het ouder worden. Waarom ervaren som-
mige mensen functionele veranderingen die een 
relatie hebben met veroudering eerder dan anderen 
en wat is de rol van de omgeving bij het in stand 
houden van functionele mogelijkheden? Ik hoop dat 
toekomstige onderzoeksresultaten zullen helpen 
om de gezondheidszorg en het beleid meer te laten 
focussen op preventieve en gepersonaliseerde 
benaderingen.’

Fysieke en mentale capaciteiten  
van oudere volwassenen
Kaisa Koivunen is een Finse gezondheidswetenschapper. Zij trad 
in augustus 2021 in dienst bij LASA als gastonderzoeker. Haar on-
derzoek richt zich op fysieke en mentale capaciteiten van ouderen 
die bijdragen aan gezond ouder worden.
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In ‘gewone’ tijden vindt een verdediging in de aula 
van de universiteit plaats. In een grote zaal, met een 
groot podium, professoren in toga en publiek be-
staande uit familie, vrienden en collega’s. Vanwege 
de coronamaatregelen vond mijn verdediging online 
plaats. Ik zat gewoon thuis, voor de boekenkast. Met 
alleen mijn vriend, kat, en twee beste vriendinnen 
(mijn paranimfen) erbij. Alle andere mensen konden 
online meekijken. Voor deze bijzondere gelegen-
heid had ik me natuurlijk wel netjes aangekleed, 
maar wat niemand kon zien was dat ik heerlijk war-
me wollen sokken had aangetrokken. Eén van de 
voordelen van de gekke situatie. Ondanks dat de 
setting totaal anders was dan ik me in de jaren daar-
voor had voorgesteld, was het een heel mooie dag 
en een mooie afsluiting van mijn werk bij LASA.

Goede ondersteuning werkende 55-plussers
Ik denk met heel veel plezier terug aan mijn tijd als 
onderzoeker bij LASA. Ik mocht daar onderzoek 
doen naar de gezondheid van werkende 55-plus-
sers. Steeds meer mensen werken tot op hogere 
leeftijd door, maar het is de vraag of men dat in goe-
de of juist in minder goede gezondheid doet. Voor 
dit onderzoek gebruikte ik LASA-data, verzameld 
tussen 1992 en 2016. Uit de resultaten bleek dat in 
de jaren dat men langer door bleef of door moest 

Langer doorwerken en gezondheid
Op 22 april 2021 mocht ik mijn proefschrift getiteld “Trends  
in working life expectancy, working conditions and health in an 
ageing population” verdedigen. 

werken, het aantal werkenden met lichamelijke en 
mentale gezondheidsproblemen toenam. Ook 
bleek dat langer doorwerken vooral ongunstig lijkt 
te zijn voor de gezondheid van 55-plussers die wer-
ken onder zware lichamelijke werkomstandigheden. 
Zowel tijdens als na hun werkzame leven ervaren zij 
een slechtere gezondheid dan degenen die lichte 
lichamelijke werkomstandigheden kenden. Deze 
verschillen namen toe met de jaren. 

Het advies voor werkgevers en beleidsmakers is om 
werkende 55-plussers goed te ondersteunen zodat 
zij in goede gezondheid de AOW-leeftijd bereiken. 
Speciale aandacht is hierbij nodig voor werkenden 
met zware lichamelijke werkomstandigheden. Voor 
de toekomstige werkende 55-plussers zelf adviseer 
ik om al vroeg in de loopbaan aandacht te besteden 
aan hun gezondheid, maar ook aan scholing zodat 
zij indien nodig nog een overstap kunnen maken 
naar een baan met minder belastende werkomstan-
digheden.  

Mijn proefschrift had niet tot stand kunnen komen zonder de 
deelnemers van LASA, de interviewers, de coördinatoren, de 
datamanagers, de oprichters en de geldschieters. Veel dank aan 
allen!

Promotie Maaike van der Noordt

Bij LASA draait veel om de gegevens uit de 3-jaarlijkse 
interviews. Het is o.a. de taak van Jan om die gege-
vens te verwerken en er mooie en geschoonde be-
standen van te maken. Daarnaast zorgt hij ervoor dat 
wetenschappers die toestemming hebben om data 
te gebruiken, er de beschikking over krijgen en voor-
ziet hij hen, indien gewenst, van advies. Hij werkt bij-
na vanaf het begin (1992) bij LASA, groeide erin en 
vindt het nog steeds leuk om met data te werken. 

Hechte club
Op de vraag naar wat er in die 26 jaar bij LASA ver-
anderd is, volgt onmiddellijk het antwoord: ‘Veel 
verhuizingen.’ Het waren er 6, dus gemiddeld elke  
4 jaar. De data groeiden in die tijd, maar de vierkante 
meters niet, dus het was en is woekeren met de 
ruimte. Een ander nadeel van de vele verhuizingen  
is dat de binding met andere onderdelen van VU en 
VUmc niet zo groot is. LASA zelf is een hechte club, 
reden voor Jan om er zich thuis te voelen: ‘Collega’s 
zijn belangrijk voor me. Er is een vaste kern, die er  
al lang is. Daaromheen heb je de promovendi. Som-
migen kunnen na hun promotie blijven als onder-
zoeker, maar de meesten gaan weg. Zo’n promotie 
heeft altijd iets: een mooie en feestelijke afsluiting 
van jaren ploeteren.’ Jan is alle jaren met plezier naar 
zijn werk gegaan. Dat de lijntjes bij LASA kort waren, 
droeg daaraan bij. Dat merkte hij in de corona-peri-

Na 26 jaar LASA met pensioen

Jan Poppelaars studeerde wiskunde en psychologie en studeerde 
af als sociaal psycholoog. Via omscholing werd hij systeemont-
werper en kwam hij in 1992 bij de VU terecht. In 1996 werd hij 
datamanager bij LASA. Eind mei ging hij, na 26 jaar in die functie, 
met pensioen. 

ode. ‘Ik heb veel thuis gewerkt. Dat kan, maar je 
merkt dat je bepaalde dingen op locatie sneller 
communiceert.’

Niet helemaal weg
Op 2 juni nam Jan afscheid met een borrel, waar 
veel huidige en oud-LASA-medewerkers voor uit-
genodigd waren. Hij had wel langer willen blijven, 
maar de regel bij VUmc is: wie niet “onmisbaar” is, 
moet er bij de pensioengerechtigde leeftijd uit.  
Hij ziet er het nut van in: op deze manier komt ook  
de volgende generatie aan de bak.  
Helemaal weg is hij nog niet: ‘Een dag later, op 3 
juni, was ik alweer bij een vergadering aanwezig.  
Ik heb in die 26 jaar veel kennis opgebouwd, die ik 
graag doorgeef. Daar ben ik al lang mee bezig, want 
ik werk mijn opvolgster in. En na mijn pensioen  
behoud ik voorlopig de mogelijkheid nog op mijn 
werkplek te komen en te werken, om nog zaken af 
te ronden, en om zo nodig nog dingen uit te leggen.’

LASA heeft geen invloed op de manier waarop Jan 
oud wenst en hoopt te worden: ‘Het leven gaat zo-
als het gaat, en je gaat lichamelijk langzaam achter-
uit, dat is zeker. Ik hoop vooral dat ik mentaal goed 
gezond blijf.’ In ieder geval zal hij meer tijd hebben 
voor zijn hobby’s: (snel)schaken, voetbal en wielren-
nen kijken, en af en toe zelf op de fiets zitten. 
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‘Op 31 augustus 2021, de laatste dag dat ik officieel 
student was, reisde ik met mijn tweelingzus naar 
Rotterdam. We gingen naar De Lepelaer, waar men 

van zilveren of gouden lepeltjes ringen maakt. Ik 
kwam op de Lepelaer door een studievriendin, die 
zo’n ring droeg.  We zaten samen aan de VU te 

LASA-lepeltje wordt ring
Geïnterviewden van LASA ontvangen zo nu en dan een attentie. 
In 1995 was dat een lepeltje. Sophie van Zuuk – geen relatie met 
LASA, maar wel met de VU – vertelt hoe zij aan zo’n lepeltje kwam 
en wat het voor haar betekent

Daarnaast houd ik mij bezig met het programmeren 
van interviewprogramma’s en de LASA-website. 

De eerste keer dat ik in aanraking kwam met de LA-
SA-studie was tijdens mijn bachelor Gezondheids-
wetenschappen. De grote hoeveelheid informatie 
en de leuke/informatieve weetjes uit onderzoeken 
die tijdens deze hoorcolleges voorbijkwamen nam 
ik vaak mee naar huis. Thuis vertelde ik enthousiast 
over hoe men gezond oud kan worden. Na mijn 
bachelor heb ik de master Health Sciences, met een 
specialisatie in Nutrition and Health, aan de VU ge-
volgd. Naast de vele aspecten van het doen van on-

derzoek naar gezondheid heb ik hier geleerd dat de 
manier waarop data geprepareerd en geschoond 
worden van invloed is op de kwaliteit van de analy-
ses die vervolgens met die data worden gedaan. Dit 
vond ik interessant en daarmee groeide mijn inte-
resse om meer over de dataverwerking te leren. Dit 
is dan ook een van de redenen dat ik op de functie 
junior datamanager heb gesolliciteerd. Inmiddels 
ben ik alweer een paar maanden werkzaam bij 
LASA. Ik heb al veel geleerd over datamanagement, 
maar bovenal ben ik benieuwd naar alles wat er  
nog te leren valt over LASA en datamanagement! 

Leren over LASA en  
datamanagement
Mijn naam is Anna Heilig en in oktober 2021 ben ik gestart als  
junior datamanager voor de LASA-studie. In mijn functie houd  
ik mij onder andere bezig met het verzamelen van data en optima-
liseer ik samen met de andere datamanagers, Priyanta en Jan (tot 
zijn pensioen eind mei),  de data voor gebruik. 

Vitamine D en gezondheid
Op 2 november 2020 mocht ik eindelijk mijn proefschrift verdedigen! 
Vanwege de coronamaatregelen werd het een digitale ceremonie  
achter de computer, maar desondanks was het een onvergetelijke dag. 

Het doel van mijn proefschrift was meer duidelijk-
heid te verkrijgen over de rol van vitamine D in de 
emotionele en lichamelijke gezondheid van de ou-
der wordende mens. 
1 op de 7 mensen boven de 65 jaar ervaart depres-
sieve klachten. Daarnaast ondervindt ruim de helft 
van de 65-plussers in het dagelijks leven ten min-
ste één beperking in het lichamelijk functioneren, 
zoals moeite met lopen, opstaan uit een stoel of 
traplopen. In combinatie met depressieve klachten 
kunnen deze beperkingen leiden tot een negatieve 
spiraal.

Klachten en vitamine D
Vitamine D is essentieel voor de vorming en het be-
houd van sterke botten. Daarnaast wordt vitamine D 
in verband gebracht met talloze andere processen 
in het lichaam. 

Diverse eerdere onderzoeken hebben aangetoond 
dat ouderen met een laag vitamine D-gehalte vaker 
last hebben van depressieve en lichamelijke klach-
ten dan ouderen met een gezond vitamine D-niveau. 
Om uit te zoeken of die klachten ook werkelijk door 
het vitamine D-tekort veroorzaakt worden, is het 
D-Vitaal onderzoek opgezet. 

Geen wondermiddel
In D-Vitaal is onderzocht of toediening van extra 
vitamine D depressieve klachten vermindert en het 

lichamelijk functioneren verbetert bij kwetsbare 
60-plussers. De deelnemers werden in twee groe-
pen verdeeld: de ene groep kreeg een jaar lang 
tabletten met vitamine D; de andere groep kreeg 
placebotabletten (tabletten zonder werkzame stof). 

Gedurende het onderzoek steeg het vitamine D- 
niveau van de vitamine D-groep aanzienlijk, terwijl 
het gehalte in de placebogroep ongeveer gelijk 
bleef. Toch vonden we geen relevante verschillen in 
depressieve of lichamelijke klachten tussen de twee 
groepen. Extra vitamine D bleek dus niet effectief 
in het verminderen van depressieve klachten of het 
verbeteren van het dagelijkse lichamelijk functione-
ren. 

Helaas blijkt Vitamine D niet het gehoopte wonder-
middel tegen allerhande aandoeningen. Wel is het 
van groot belang om een vitamine D-tekort te allen 
tijde te voorkómen, onder andere vanwege de be-
wezen effecten op de botgezondheid. 

De  Nederlandse Gezondheidsraad adviseert vrou-
wen tussen de 50 en 70 jaar dagelijks 400 IE (10 
microgram) vitamine D per dag te nemen, en ieder-
een vanaf 70 jaar 800 IE (20 microgram). 

Mijn grote dank gaat uit naar alle deelnemers van het D- 
Vitaal en LASA-onderzoek: dankzij u kunnen we een  
schat aan relevante kennis opdoen!

Promotie Elisa de Koning

schrijven aan onze afstudeerscripties, en in een pau-
ze zag ik opeens dat zij een mooie ring om had. Ze 
vertelde dat de ring was gemaakt van een zilveren 
lepeltje. Zo’n bijzondere, persoonlijke ring wilde ik 
ook laten maken! 
In de zomer studeerde ik af aan de VU en werd ik 
Meester in de Rechten. Mijn tweelingzus heeft ook 
gestudeerd aan de VU. De VU betekent veel voor 
ons beiden, omdat wij hier letterlijk en figuurlijk zijn 
gegroeid als persoon en vele mooie momenten 
hebben beleefd.  
Mijn zus en ik mochten bij De Lepelaer een lepeltje 
uitzoeken voor een ring. De Lepelaer verzamelt na-
melijk zelf lepeltjes. Tot mijn verbazing kwam ik het 
lepeltje van LASA tegen. Ik zag eerst eigenlijk alleen 

het logo van de VU en dacht: dit moet zo zijn! Mijn 
tweelingzus was ietwat jaloers, maar vond tussen de 
vele lepeltjes ook een VU-lepeltje, en zo lieten we 
allebei deze afstudeerring maken.  
Een bijzonder moment, omdat wij dezelfde ring dra-
gen, en beiden dit jaar afgestudeerd zijn aan de VU 
en onze studententijd dus achter ons laten. Onze 
oma heeft geld gegeven voor het maken van de 
ring. De ring heeft dus extra waarde omdat het een 
afstudeercadeau was van haar. Nadat ik mijn ring 
was verloren, heb ik alles op alles gezet om dit spe-
ciale lepeltje weer te bemachtigen. Via Fadime, de 
secretaresse van LASA, lukte dat. Alle dank aan haar, 
want hierdoor draag ik de VU en alle mooie herin-
neringen die daar gemaakt zijn voor altijd bij mij!’
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