
gesteld worden dat door het ouder worden de
invloed van omgevingsfactoren en sociale facto-
ren op voedselinname belangrijker worden dan
de invloed van interne factoren zoals honger,
dorst en verzadiging.

Wat kunnen we doen om de inname bij oude-
ren toch te stimuleren? Naar mijn idee verdient
smaakversterking als middel om de smakelijk-
heid en inname te verhogen nog een kans. Alleen
dan niet voor alle ouderen en ook niet in de hui-
dige vorm waarbij iedereen dezelfde hoeveelheid
krijgt.

Voor een toekomstige strategie voor het ge-
bruik van smaakversterkers is het van belang
ouderen met een verminderde eetlust te selecte-
ren. Dit kan met behulp van de ‘Simplified Nu-
tritional Appetite Questionnaire (SNAQ ). Van-
wege de heterogeniteit in smaak- en reukvermo-
gen onder ouderen, kunnen ze vervolgens door
middel van diverse smaak- en geurtesten in drie
groepen worden verdeeld. Een ‘normale’ groep
met een smaak- en reukvermogen die gelijk is
aan die van jongeren, een ‘lage’ groep met een
verminderd smaak- en reukvermogen en een
‘nul’ groep die vrijwel niets kan proeven of rui-
ken. Mogelijk zou voor de ouderen in de ‘lage’
groep een meer individueel, op maat gemaakte
aanpak van smaakversterking een betere metho-
de zijn om de inname en de sensorische beleving
te verhogen. Dat houdt in op persoonlijk niveau
bepalen welke smaken en of geuren versterkt
dienen te worden en hoeveel van elk wenselijk is
om het eten lekkerder te vinden. Voor de oude-
ren in de ‘nul’ en de ‘normale’ groep is wellicht
een andere aanpak nodig zoals het aanbrengen
van meer contrast tussen de kleuren van hun
eten of door middel van verlichting in de eet-
ruimte, een verbeterde ambiance tijdens het eten
en het serveren van simpele, vertrouwde gerech-
ten, wat inderdaad effectief blijkt te zijn voor het
verhogen van de inname.

Dus mogelijk is smaakversterking op individu-
eel niveau effectiever dan een uniforme smaak-
versterking, maar dan wel voor een selecte groep
ouderen. Daarnaast zijn interventies op sociaal
en psychologisch niveau waarschijnlijk minstens
zo belangrijk voor het stimuleren van de eetlust,
met als voorbeeld de Italiaanse studie.

Dr. Ir. Natasja Essed
Voedingskundige
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Mark Dekker. Aging and Cognitive Control.
Proefschrift Rijksuniversiteit Groningen,
2009.

Executieve functies, oftewel cognitieve controle
processen, hebben betrekking op die functies die

van belang zijn bij het aansturen van gedrag en
handelingen. Over het algemeen wordt het exe-
cutief functioneren gebruikt als een overkoepe-
lende term waaronder meerdere processen ge-
schaard worden. Zo worden flexibiliteit, plan-
ning, het werkgeheugen, generatie en inhibitie,
maar ook sociale opvattingen en gedrag, alle-
maal onder het executief functioneren genoemd.
Dit roept direct de vraag op of we als we het over
executieve functies hebben, kunnen spreken
over een enkele functie of dat het onderscheid
tussen de verschillende functies wel degelijk van
belang is. Aangezien deze functies zeer gevoelig
zijn voor het effect van leeftijd, is een essentiële
vraag of gezonde veroudering gepaard gaat met
een algehele afname van het executief functione-
ren, of dat juist het onderscheid tussen de func-
ties relevant is.

Dekker heeft in zijn proefschrift aan de hand
van drie fraaie experimentele studies gekeken
naar het patroon van executief functioneren bij
veroudering. De studies zijn dusdanig opgezet
dat er op gedetailleerd niveau gekeken kon wor-
den naar welke cognitieve processen precies aan-
gedaan zijn. Daarnaast is aandacht besteed aan
de (zeer relevante) vraag wat specifiek de
leeftijdsgerelateerde achteruitgang in prestatie
op executieve functies verklaart. Het proefschrift
rapporteert de volgende bevindingen. Uit de
eerste experimentele studie bleek dat problemen
in het prospectieve geheugen (het in het geheu-
gen vasthouden van een toekomstige handeling)
bijna uitsluitend bij ouderen voorkwamen. Uit
de tweede studie bleek bovendien een unieke
leeftijdsgerelateerde achteruitgang bij taak swit-
chen te bestaan. Ook al was het taak switchen
zelf intact, ouderen lieten wel een vertraagde
prestatie zien indien er in een taak geswitcht
moest worden in vergelijking met een taak waar-
in dit niet nodig was (‘globale switch-kosten’).
Zelfs indien ze voldoende voorbereidingstijd
kregen (‘residuele switch-kosten’), lieten oude-
ren een ander prestatiepatroon zien. Dit laatste
is mogelijk te wijten aan een achteruitgang in
het ophalen van taakgerelateerde informatie uit
het langetermijngeheugen. De derde studie liet
zien dat de afname in het cognitief functioneren
met toenemende leeftijd niet voor elke functie
hetzelfde verloopt. Zo werd er al vanaf de leeftijd
50-60 een afname in de snelheid van informatie-
verwerking gevonden, terwijl de afname in het
executief functioneren pas vanaf een latere leef-
tijd optrad. Daarnaast bleek dat de leeftijds-
gerelateerde achteruitgang in het werkgeheugen
voornamelijk gemediëerd werd door de afname
in het executief functioneren.

Een sterk aspect aan dit proefschrift betreft de
experimentele benadering en toegepaste
analysetechnieken om het patroon van cognitie-
ve veroudering in kaart te brengen. Daarnaast is
aandacht besteed aan de betrouwbaarheid van de
bevindingen door middel van het berekenen van
de split-half reliability van de prospectieve
geheugentaken. Wat mij wel enigszins in ver-
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warring bracht is wat nu de specifieke hoofd-
vraag van het proefschrift is. Het proefschrift
wordt namelijk geïntroduceerd met de vraag of
er bij cognitieve veroudering vooral sprake is van
een afname in snelheid van informatieverwer-
king (the speed processing hypothesis), of dat er
specifiek executieve functieproblemen zijn die
de leeftijdsgerelateerde cognitieve achteruitgang
karakteriseren (the frontal lobe hypothesis). De
hoofdstukken in het proefschrift, daarentegen,
gaan primair over het patroon van de executieve
functieproblemen, waarbij gedifferentieerd
wordt tussen verschillende executieve functies.
Hierbij is het niet altijd duidelijk hoe de twee
hypothesen terugkomen in de opzet en bevin-
dingen van de studie. Dekker geeft wel aan dat
de mediërende rol van snelheid van informatie-
verweking in de algehele leeftijdsgerelateerde
cognitieve achteruitgang in twijfel getrokken
kan worden. De voornaamste tekortkoming van
eerdere studies die deze mediërende rol onder-
steunen, is dat de tests die werden gebruikt om
de snelheid van informatieverwerking in kaart te
brengen niet pure snelheidsmaten betroffen,
maar tevens een beroep deden op executieve
functieprocessen. Dit verklaart echter niet waar-
om het effect van leeftijdsgerelateerde cognitieve
achteruitgang eerder merkbaar is voor de snel-
heid van informatieverwerking dan voor het
executief functioneren (de laatste studie). Afge-
zien van deze kanttekening, is mijn conclusie
dat de hoofdstukken tezamen een mooi proef-
schrift vormen, waarin duidelijk meer inzicht
gegeven wordt in het patroon van cognitieve
veroudering.

Dr. Joukje Oosterman, Universitair Docent, Rad-
boud Universiteit Nijmegen, Donders Institute
for Brain, Cognition and Behaviour

Signalementen

Palliatieve sedatie kan een correct
alternatief zijn voor euthanasie

Palliatieve sedatie is het doelbewust verlagen
van het bewustzijn van een patiënt in de laatste
levensfase. Arts/onderzoeker Jeroen Hasselaar, 34
jr, onderzocht in zijn promotieonderzoek onder
andere de ethische rechtvaardiging, het gebruik
van de praktijkrichtlijnen en vooral de plek bin-
nen het spectrum van medisch handelen bij het
levenseinde en concludeert dat het regulier me-
disch handelen betreft en niet (verkapte) eutha-
nasie. De sedatie wordt ingezet voor een breed
scala aan symptomen met een steeds grotere rol
voor uitputting. Delier, dyspneu en uitputting
in de laatste levensfase zijn risicofactoren voor
palliatieve sedatie. Aanbevolen wordt onder an-
dere dat expertconsultatie voor sedatie een gro-

tere plek moet krijgen en dat de richtlijn Pallia-
tieve Sedatie verder dient te worden geïmple-
menteerd. Medical and ethical aspects of palliative
sedation practice in the Netherlands. From controversy
to guideline and beyond, Radboud Universiteit Nij-
megen, 26 januari 2010, 187 p, ISBN 978 90 9025
006 9. Promotores waren prof.dr. K.C.P. Vissers
en prof.dr. B. J.P. Crul.

Het Actief plus project stimuleert ouderen
om (meer) te gaan bewegen

Onderzoek heeft uitgewezen dat regelmatig be-
wegen de gezondheid, kwaliteit van leven en
cognitief functioneren van ouderen verbetert.
Maar hoe krijg je ze in beweging? Sport-
psycholoog en bewegingswetenschapper Maartje
van Stralen, 29 jr, beschrijft in haar proefschrift de
ontwikkeling en evaluatie van het Actief plus
project, twee advies-op-maat programma’s: een
basis-advies-op-maat interventie en een
omgevings-advies-op-maat interventie met in-
formatie over beweegmogelijkheden in de direc-
te omgeving en toegang tot een website met een
online forum en ‘e-buddy’ systeem, die 50-
plussers moeten stimuleren om (meer) te gaan
bewegen. Zij concludeert onder andere dat de
methode zeer functioneel is in het beïnvloeden
van risicogroepen zoals ongemotiveerde oude-
ren, ouderen met overgewicht en ouderen uit
lagere sociaal economische klasse. De
omgevingsinterventie heeft geen toegevoegde
waarde voor 65-plussers, deelnemers met een
normaal gewicht en deelnemers met een hoge
intentie om te gaan bewegen.

Inmiddels is een vervolgproject van het Actief
plus project opgestart. Proefschrift The Active Plus
Project, changing physical activity behaviour in older
adults, Open Universiteit Nederland te Heerlen,
26 maart 2010, 256 p, ISBN 978 94 6108 024 0.
Promotores waren prof.dr. L. Lechner en prof.dr.
H. de Vries.

Bloedtoevoer naar de hersenschors is
verstoord bij Alzheimerpatiënten

Om optimaal te kunnen functioneren hebben de
hersenen een goede bloedvoorziening nodig.
Aan de Radboud Universiteit Nijmegen wordt
onderzoek gedaan naar de hersendoorbloeding
bij Alzheimerpatienten. Arts/onderzoeker Arenda
Dado-van Beek, 37 jr, onderzocht met een geschik-
te meetopstelling (herhaaldelijke zit/staan bewe-
gingen) de bloeddruk en hersendoorbloeding bij
gezonde ouderen en bij mensen met Alzheimer.
Een belangrijke bevinding van het promotie-
onderzoek is dat patiënten met de ziekte van
Alzheimer een grotere kans lopen op zuurstofte-
kort in de hersenschors, doordat de doorbloe-
ding daar slechter wordt gereguleerd dan bij ge-
zonde ouderen. Van praktisch belang is de bevin-
ding dat er geen aanwijzingen zijn gevonden dat

Signalementen 189


