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Oud worden zit in
de familie

Perls T, Kohler IV, Andersen S, Schoenhofen E, Penning-
ton J, Young R., Terry D, Elo IT. Survival of parents and
siblings of supercentenarians. Journal of Gerontology:
MEDICAL SCIENCES, 2007;62A:1028-34.

In zijn boek ‘Buitenspel? De kunst van het oud
worden’ (2006) laat Rudi Westendorp een 95-
jarige hotelhoudster aan het woord. ‘Mijn moe-
der is 101 geworden. Ik heb een zus van 98 en
twee zussen van 88 en 84. Die zus van 98 heeft
pas nog een nieuwe auto gekocht.’ En zo zijn er
meer mensen bij wie hoge leeftijden in de fami-
lie lijken te zitten.

De New England Centenarian Study
In een onlangs verschenen publicatie uit de

New England Centenarian Study wordt dat vermoe-
den met duidelijke cijfers bevestigd. Het onder-
zoek ging uit van 29 mensen (in de VS) die met
absolute zekerheid 110 jaar of ouder waren. De
oudste was 119. Doel van het onderzoek was na te
gaan of ouders en broers en zusters van deze
super-eeuwelingen gemiddeld ouder werden
dan mocht worden verwacht op basis van
bevolkingsstatistieken. Van de 58 ouders konden
van 54 betrouwbare gegevens worden getra-
ceerd. Hetzelfde gold voor 106 broers en zusters.
Kinderen die voor hun twintigste stierven, wer-
den buiten beschouwing gelaten, en dat gold
ook voor de vergelijkingsgegevens uit de alge-
mene bevolking, waarvoor de levensverwachting
vanaf het twintigste levensjaar als uitgangspunt
werd genomen. Voor de vergelijking met de alge-
mene bevolking werden zowel gegevens uit de
VS als uit Zweden gebruikt. De Zweedse
bevolkingsstatistiek is ouder en betrouwbaarder
dan die in de VS. Bovendien kampte de VS in de
19-de en een deel van de 20-ste eeuw met een
grotere sterfte onder de bevolking dan Zweden.
Vergelijking met de Zweedse overlevingstabel-
len vermindert de kans op overdrijving van ver-
schillen in sterfteleeftijd tussen mensen met zeer
oude ouders en de doorsnee bevolking.

Naaste familieleden van zeer oude mensen mogen op een
hoge leeftijd rekenen

De broers van de super-eeuwelingen stierven
op een gemiddelde leeftijd van 81. Hetzelfde
gold voor de zussen. De afwezigheid van een
leeftijdsverschil tussen mannen en vrouwen
wordt toegeschreven aan de kans dat in een rela-

tief kleine steekproef van 56 zussen de destijds
hoge sterfte in het kraambed zich relatief sterk
doet gelden, waardoor jong gestorven vrouwen
de gemiddelde sterfteleeftijd drukken. In de
Amerikaanse bevolking waren de sterfte-
leeftijden voor vergelijkbare generaties 67 en 71
jaar, voor resp. mannen en vrouwen. Zweedse
mannen stierven gemiddeld op hun 69-ste en
vrouwen op 73-jarige leeftijd. De meest conser-
vatieve vergelijking, die met de Zweedse bevol-
king, levert een langere overleving van gemid-
deld 11,5 jaar op voor broers van zeer oude men-
sen en van 8,1 jaar voor zussen. De verschillen
worden wat kleiner, maar zijn nog altijd indruk-
wekkend wanneer gelet wordt op de levensver-
wachting vanaf het 50-ste levensjaar. Broers van
super-eeuwelingen worden gemiddeld 83, en
zussen 85 jaar, met een winst van resp. 7,4 en 6,6
jaar in vergelijking met de ‘normale’ levensver-
wachting op 50 jaar in Zweden.

Alleen de Zweedse gegevens waren betrouwbaar
genoeg voor een vergelijking van overlevingscur-
ves. De twintigjarige zusters van super-
eeuwelingen hadden een kans van 95% om veer-
tig, en een kans van 88% om zestig jaar te wor-
den. Deze kansen verschilden niet van die in ver-
gelijkbare cohorten in de algemene bevolking.
Maar de kans van 64% om tachtig te worden, van
38% om negentig en van 14% om honderd te wor-
den was significant hoger dan de kansen van
resp. 43%, 13% en 1% in de bevolking. Voor de
broers ging de winst aan jaren al tellen bij het
zestigste levensjaar. Hun kans om minstens de
zestig te halen was gemiddeld 92% tegenover
77% van de ‘gewone mens’. De kans voor broers
om dank zij een zeer lang levend gezinslid, tach-
tig te worden was 66% (31%), en om negentig te
worden 26% (6%). Tussen haakjes de gegevens uit
de algemene bevolking. Voor de kans om hon-
derd te worden konden bij broers geen betrouw-
bare verschillen met de algemene bevolking wor-
den vastgesteld.

Oude ouders: een garantie voor lang levende kinderen?
De moeders van super-eeuwelingen hadden

vanaf hun 50-ste een duidelijk verhoogde kans
om negentig jaar te worden (35% tegenover 6%).
Voor de vaders gold globaal hetzelfde maar de
verschillen waren statistisch niet overtuigend
genoeg. Het onderzoek laat geen uitspraken toe
over de invloed van genetische, omgevings- of
gedragsfactoren die maken dat familieleden van
zeer oude mensen zelf ook vaak een zeer hoge
leeftijd bereiken. Er zijn aanwijzingen dat 25%
van de variantie in sterfteleeftijd kan worden
verklaard door variantie in de genetische aanleg,
wat dus veel ruimte laat voor invloed van de om-
geving en gedragsverschillen die leden uit ge-
lijke families met elkaar delen. De relatieve zeld-
zaamheid van super-eeuwelingen berust waar-
schijnlijk eerder op een zeldzame combinatie
van gunstige factoren dan op een zeldzame (ge-
netische) factor.
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Er zijn in de wereld maar negen landen met ade-
quate bevolkingsregisters voor het betrouwbaar
opsporen van super-eeuwelingen. Ze zijn van
uitzonderlijk belang voor een beter begrip van
de menselijke veroudering.

Han Diesfeldt

Oproep aan de lezers:

Zou u zelf een signalement van recent geron-
tologisch onderzoek willen schrijven? De re-
dactie ziet uit naar uw voorstel. De redactie-
secretaris, Paul van der Kooij, zal u graag
nader informeren (P.vanderKooij@vilans.nl).

Boekbespreking

Ronald H. Houwing. Pressure ulcer or decubitus.
Clinical and etiological aspects, Proefschrift
Universiteit Utrecht, 6 november 2007, 136
p, ISBN 978 90 393 4677 8.

De laatste jaren is er een discussie of het zoge-
naamde ‘incontinentieletsel’ al dan niet bestaat.
Hierover is duidelijk een richtingenstrijd, en de
auteur van dit proefschrift laat er geen twijfel
over bestaan aan welke kant hij staat:
incontinentieletsel bestaat niet, het is ook ge-
woon decubitus. Hoewel ik zijn redenering (door
de natte huid is er meer schuifkracht, en de com-
binatie schuifkracht en druk geeft een grote kans
op decubitus) wel wil volgen, is het onderzoek
dat hij heeft gedaan om deze stelling te onder-
bouwen vrij mager: biopten van decubitus en
incontinentieletsels van 14 patiënten lieten his-
topathologisch geen verschillen zien die ver-
klaard konden worden door het klinisch al dan
niet aanwezig zijn van incontinentieletsel
(hoofdstuk 2). Naast het bezwaar van het wel erg
kleine aantal, stoort het mij dat de patiënten en
de letsels niet of nauwelijks beschreven zijn,
zodat een academische discussie over de metho-
den en bevindingen erg lastig wordt. Houwing
heeft er niet voor gekozen dit onderwerp verder
uit te diepen, maar hij behandelt in de overige
hoofdstukken andere, niet minder prangende,
vragen over decubitus: Is het mogelijk om met
de CBO-risicoscorelijst te voorspellen of iemand
na een heupfractuur decubitus ontwikkelt
(hoofdstuk 3)? Nee. Zoals ook in eerdere onder-
zoeken is gevonden, had de risicoscore ook hier

weinig voorspellend vermogen. Uit deze studie
blijkt wel, dat er eerder gestart moet worden met
preventie: aantal uren op de EHBO en de tijd op
de OK waren wél voorspellende factoren. Een
ander interessant debat in decubitus-land gaat
over de volgende vraag: Is het mogelijk om met
‘anti-decubitus’drinkvoeding het decubitus-
risico te verminderen? In een dubbelblind ge-
randomiseerde trial bij patiënten met een heup-
fractuur kon geen positief effect van dit suple-
ment worden aangetoond (hoofdstuk 4).

Met een dierproefmodel (hoofdstuk 5) is geke-
ken naar wat de rol is van reperfusieschade bij
kunstmatige druk: de meeste schade ontstond 2
uur na het opheffen van de druk, hetgeen inder-
daad pleit voor de theorie dat reperfusie voor een
zeer groot deel verantwoordelijk is voor de
weefselschade. Varkens die enkele dagen een an-
tioxidant kregen toegediend, lieten minder
schade zien. Op basis van deze resultaten, en een
review naar de effecten van DMSO (hoofdstuk
6a), heeft Houwing een trial gedaan naar het ef-
fect van deze antioxidant (hoofdstuk 6b). Er wer-
den 79 verpleeghuispatiënten verdeeld over 3
groepen: groep 1 kreeg een smeersel van 5%
DMSO op stuit, hielen en enkel, groep 2 een
crème zonder DMSO, groep 3 kreeg niets. Het
resultaat was zeer teleurstellend: er kwam juist
méér decubitus voor in de DMSO-groep!

Samenvattend is dit proefschrift erg aardig
voor professionals die veel met decubitus van
doen hebben: het laat in de verschillende hoofd-
stukken een aantal ‘hot items’ aan de orde
komen, en draagt voor elk item een steentje aan
onze kennis bij. Desondanks is het jammer dat
deze breedte ten koste van de diepte gaat.

Wilco Achterberg
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