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Ouderen eigen zorg laten regisseren is eenmoeilijk
proces

In de huidige (participatie)maatschappij wordt steeds
meer van burgers verwacht dat ze hun eigen zorg rege-
len door hun eigen mogelijkheden te combineren met
de capaciteiten van hun sociale netwerk, mogelijk aan-
gevuld door professionele ondersteuning. Socioloog
Rosalie Metze onderzocht de mogelijkheden van een
nieuw besluitvormingsmodel, de Eigen Kracht-confe-
rentie (EK-c), reeds toegepast in de jeugdzorg, waarbij
de oudere en diens sociale netwerk oplossingen zoekt,
uitgaande van de aanwezige krachten en kwaliteiten in
het netwerk. De afspraken leggen ze vast in een plan.
Hulpverleners kunnen informatie geven over voorzie-
ningen en mogelijkheden die ze zelf hebben om de
hoofdpersoon en het netwerk te ondersteunen. Ech-
ter, het plan wordt gemaakt door de hoofdpersoon zelf
en diens naasten. De EK-c wordt georganiseerd door
een onafhankelijke coördinator (geen hulpverlener) die
voor de Eigen Kracht Centrale werkt.

Echter, de aanmeldingen voor de EK-c kwamen in
dit promotieonderzoekmaarmoeizaamop gang en ook
de resultaten van de wél uitgevoerde EK-c’s waren vaak
teleurstellend. Dit komt mogelijk door de complexiteit
van de problemen van de onderzochte ouderen en hun
onvoldoende sterke netwerk. Ook liepen wensen en
verwachtingen van de verschillende betrokkenen vaak
sterk uiteen en waren soms onrealistisch, mede omdat
de huidige ouderen zijn opgegroeid in een maatschap-
pij waarin zorg voornamelijk door vrouwen uit de ge-
meenschap werd geleverd en zij vervolgens de opbouw
van de verzorgingsstaat hebben meegemaakt, waarbij
zorg vanuit de staat steeds meer een recht werd. De
transitie richting actief burgerschap vergt waarschijn-
lijk meer tijd. Toekomstige generaties ouderen staan
wellicht meer open voor de idealen van het actief-bur-
gerschapsregime en passen zich mogelijk gemakkelij-
ker aan.

Proefschrift Independence or interdependence? A res-
ponsive evaluation on family group conferencing for older
adults, Vrije Universiteit Amsterdam, 15 februari 2016.
Promotor was prof. dr. T.A. Abma.

Kinderen, partner en gezondheid belangrijk voor
het welzijn en de woonsituatie van ouderen

Gezien de toenemende vergrijzing in veel Europese
landen is het belangrijk te onderzoeken hoe al deze
ouderen een zinvol en gelukkig leven kunnen leiden.
Demografisch onderzoeker Daniël Herbers, 27 jr, on-
derzocht de onderlinge relaties tussen familie, wonen
en welzijn op oudere leeftijd en constateert dat familie

en wonen inderdaad twee belangrijke domeinen zijn
voor het welzijn op oudere leeftijd. Familieomstan-
digheden (denk aan echtscheiding en verweduwing)
hebben een aanhoudend effect op veranderingen in
de woonsituatie op latere leeftijd en zowel familie als
woonsituatie hebben een grote invloed op het subjec-
tief welzijn. Daarnaast komt ook het belang van de
partner en kinderen naar voren in zijn verschillende
onderzoeken. In alle bestudeerde Europese landen is
een negatieve relatie gevonden tussen het niet hebben
van een partner en het subjectief welzijn.

Ook dewoonsituatie is belangrijk voor het subjectief
welzijn van ouderen en het wonen in een aanleunwo-
ning, waar formele zorg en hulp beschikbaar zijn en
kan worden deelgenomen aan sociale activiteiten, kan
van grote waarde zijn bij bijvoorbeeld een kleiner wor-
dend sociaal netwerk door beperkte fysieke mobiliteit
of het overlijden van familie of vrienden. Kinderen
blijven toch steeds belangrijk voor het geven van emo-
tionele steun en praktische hulp en het bieden van ge-
zelschap. De belangrijke functie van kinderen wordt
ook bevestigd in de ervaringen van ouderen die geen
kinderen hebben of graag meer contact met hun kin-
deren zouden hebben. Zij proberen contact te zoeken
met andere bewoners van de aanleunwoningen, maar
hebben moeite om vriendschappen op te bouwen.

In dit promotieonderzoek blijkt gezondheid steeds
een belangrijke factor. Gezonde ouderen hebben een
grotere kans om huiseigenaar te blijven op oudere leef-
tijd, wat belangrijk is gezien de voordelen van een
koopwoning. Ook komt een goede gezondheid steeds
naar voren als een belangrijke indicator van een hoger
subjectief welzijn in alle zestien bestudeerde landen.
Als laatste is gebleken dat een slechte gezondheid een
negatieve invloed heeft op het welzijn vanwege de be-
perkingen die het oplevert voor het investeren in so-
ciale relaties en ervaren afhankelijkheid van formele
zorg.

Proefschrift Family, housing and well-being in later
life, Rijksuniversiteit Groningen, 25 februari 2016,
197 p, ISBN 978 90 3678 608 9. Promotor was prof. dr.
C.H. Mulder.

Het oudere brein beschikt in zekere mate over
cognitief aanpassingsvermogen

Er bestaat een grote variatie in cognitief functioneren
op oudere leeftijd en bij cognitieve training varieert
het resultaat ook sterk. Individuele factoren zoals de
capaciteit tot prefrontale compensatie, de grootte van
hersengebieden of de vaatfunctie kunnen mogelijk van
waarde zijn voor het trainingsresultaat. Dit blijkt uit het
promotieonderzoek van neuro- en revalidatiepsycho-
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loog Anouk Vermeij, 32 jr, die ontdekte dat het voorste
deel van de hersenen, de prefrontaalkwab, bij oude-
ren meer actief is dan bij jongvolwassenen. Het lijkt
dus dat dit deel van de hersenen harder moet werken
bij ouderen om de gevolgen van veroudering te com-
penseren. De prefrontaalkwab is sterk betrokken bij
de hogere cognitieve controle- en regelfuncties van de
hersenen, zoals plannen, organiseren, overzicht hou-
den, emotieregulatie en mentale flexibiliteit, ook wel
executieve functies genoemd. De veronderstelling dat
het harder werken van de prefrontaalkwab bijdraagt
aan een betere taakprestatie is echter nog onvoldoende
onderzocht. Daarom was het doel van dit proefschrift
om inzicht te krijgen in de compensatiemechanismen
van het oudere brein aan de hand van intensieve werk-
geheugentraining. Ouderen zonder geheugenproble-
men en ouderen met lichte geheugenproblemen volg-
den deze training thuis achter de computer. Ongeveer
één op de zes ouderen, zowel mét als zonder geheu-
genproblemen, presteerde na de training beter op ge-
heugentaken. Bij ouderen zonder geheugenproblemen
was de prefrontaalkwab wat efficiënter gaan werken:
dezelfde prestatie werd geleverd met minder inspan-
ning. Ouderen met een ‘jeugdig’ brein (een brein dat
qua prestatie en activiteit meer lijkt op dat van jongvol-
wassenen)blekenmeer te profiteren van de training. Er
is echter tot nu toe geen bewijs dat geheugentraining
leidt tot beter functioneren in het dagelijks leven of dat
geheugenproblemen erdoor kunnen worden geremd.

Proefschrift Cognitive plasticity in normal aging and
mild cognitive impairment. Shedding light on prefrontal
activation, Radboud Universiteit Nijmegen, 18 maart
2016, 198 p, ISBN 978 94 6284 041 6. Promotores
waren prof. dr. R.P.C. Kessels en prof. dr. M.G.M.
Olde Rikkert.

Internationaal meest gebruikte geheugentest nu
ook op de Nederlandse markt

Geheugenproblemen komen veel voor bij patiënten
met hersenletsel of een psychiatrische stoornis zoals
dementie, maar ook bij normale veroudering. Goede
diagnostiek van de geheugenfuncties is dan ook be-
langrijk binnen het (neuro)psychologisch werkveld
en er zijn in Nederland al diverse tests beschikbaar.
In 1945 werd in de USA de Wechsler Memory Scale
(WMS) ontwikkeld en deze is internationaal de meest
gebruikte geheugenbatterij. Gezondheidspsycholoog
Zita Bouman, 28 jr, bewerkte en normeerde de meest
recente versie uit 2009, de WMS-IV, voor het gebruik
in Nederland en onderzocht de psychometrische ei-
genschappen en de klinische toepasbaarheid van deze
geheugenbatterij. De Nederlandse normgroep bestond
uit 1188 gezonde Nederlandse personen van 16 tot
90 jaar. Binnen deze normgroep werd ook gekeken
naar de betrouwbaarheid en validiteit van WMS-IV-
NL. De resultaten leverden een gemiddelde score op,

belangrijk om te kunnen vaststellen in hoeverre het ge-
heugen van mensen met dementie of met hersenletsel
afwijkend is. Voor het verkrijgen van een volledig beeld
van de geheugenaspecten moesten deelnemers onder
andere aangeven wat ze zich nog herinneren van ver-
halen die zijn voorgelezen. Ook komen figuren voor-
bij, die deelnemers moeten natekenen, onmiddellijk of
pas na langere tijd. Zowel het korte- als het lange-
termijngeheugen werden gemeten en ook bijvoorbeeld
het visuele geheugen, werkgeheugen en taalgeheugen.

Omdat de afnameduur van de totale WMS-IV-NL
relatief lang is, werden drie verkorte testbatterijen ont-
wikkeld waarmee de indexscores voor Auditief Ge-
heugen, Visueel Geheugen, OnmiddellijkGeheugen en
Uitgesteld Geheugenkunnenworden berekend. De be-
trouwbaarheid van de verkorte versies blijkt over het
algemeen hoog, maar wel lager dan die van de stan-
daardbatterijen.

In het algemeen kan worden gesteld dat de WSM-
IV-NL, die inmiddels wordt gebruikt in de klinische
praktijk, een waardevolle toevoeging is aan het be-
schikbare (neuro)psychologische testmateriaal in Ne-
derland. Proefschrift A measure to remember. Adapta-
tion, standardization and validation of theDutch version
of the Wechsler Memory Scale-Fourth Edition (WMS-
IV-NL), RadboudUniversiteit Nijmegen, 4maart 2016,
173 p, ISBN 978 90 9029 524 4. Promotores waren prof.
dr. R.P.C. Kessels en prof. dr. A.P. Aldenkamp.

Probleemgedrag bij dementie vermindert niet door
laaggedoseerde wietpil

Agressie, onrust en slaapstoornissen komen vaak voor
bijmensenmet dementie. Dit probleemgedrag ismoei-
lijk te behandelen. De beschikbare medicijnen, bij-
voorbeeld antipsychotica en benzodiazepinen, hebben
veel bijwerkingen zoals sufheid en een verhoogde kans
op vallen en een beroerte. Klinisch geriater i.o. Geke
van den Elsen, 30 jr, onderzocht de effecten van een
lage dosering tetrahydrocannabinol (THC), de werk-
zame stof uit de cannabisplant, op het probleemgedrag
bij patiënten met dementie. Uit haar literatuuronder-
zoek blijkt dat er nog onvoldoende bekend is over de
werkzaamheid en veiligheid van medicinale cannabis
bij ouderen. Ook de studies naar probleemgedrag bij
dementiewaren te klein om een betrouwbaar antwoord
hierop te geven. Eigen onderzoek op proefpersonen
naar de effecten van lage doseringen THC in tablet-
vorm (tot 4,5 mg per dag) op probleemgedrag, man-
telzorgbelasting of kwaliteit van leven gaf geen positief
resultaat in vergelijking met placebopillen Wel werd de
behandeling goed verdragen door deze kwetsbare pa-
tiëntengroep. Mogelijk was de dosering te laag en zijn
vervolgstudies nodig om de werkzaamheid van hogere
doseringen te onderzoeken.
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Doseringen tot 6,5 mg werden goed verdragen door
gezonde proefpersonen van 65 jaar en ouder. Desal-
niettemin is het wel noodzakelijk om voorzichtig te zijn
bij het toedienen van hogere doseringen, omdat dan
waarschijnlijk de bijwerkingen en de negatieve effecten
op het lopen en de balans zullen toenemen. Vervolg-
studies kunnen worden uitgevoerd, maar de dosering
zal langzaam moeten worden verhoogd en de veilig-
heid van proefpersonen moet daarbij goed in de gaten
worden gehouden.

Proefschrift Tetrahydrocannabinol in the treatment
of neuropsychiatric symptoms in dementia, Radboud
Universiteit Nijmegen, 4 maart 2016, 217 p, ISBN 978
90 9029 499 5. Promotores waren prof. dr. M.G.M.
Olde Rikkert en prof. dr. R.J. Verkes.

Plezier in het werk belangrijkstemotief om door te
werken na pensioen

Het beeld van het ‘Zwitserleven’ van gepensioneerden
die almaar recreëren is aan vervanging toe. Sociaal-
en gedragswetenschapper Ellen Dingemans, 30 jr, pro-
movenda bij het Nederlands Interdisciplinair Demo-
grafisch Instituut en het UMC Groningen, laat in haar
proefschrift zien dat steeds meer ouderen na hun pen-
sioen terugkeren op de arbeidsmarkt. Dingemans on-
derzocht wie er doorwerken na hun pensioen en wat
daarvan de gevolgen zijn voor het welzijn van deze
ouderen. Haar conclusies in een notendop: mensen
werken het vaakst door omdat ze plezier in hun werk
hebben en het minst vaak vanuit een gevoel van ver-
veling. Het onderzoek laat zien hoe het Nederlandse
pensioenlandschap – en dat in de ons omringende lan-
den – langzaam verandert.

In Nederland werkt één op de vier (vervroegd) ge-
pensioneerden door in een betaalde baan. Ze werken
bijvoorbeeld als flexibele kracht bij hun oude werk-
gever, beginnen bij een nieuwe baas of starten hun
eigen bedrijf. In vergelijking met andere Europese lan-
den telt Nederland daarmee relatief veel herintredende
gepensioneerden, concludeert Dingemans. Zij analy-
seerde surveygegevens voor Nederland en voor vijftien
andere Europese landen. Het Nederlandse onderzoek
was gebaseerd op gegevens die tussen 2001 en 2011 zijn
verzameld door het Nederlands Interdisciplinair De-
mografisch Instituut (NIDI-KNAW) onder ruim 2400
oudere werknemers. Daarnaast gebruikte zij gegevens
van een grootschalig Europees surveyproject – de ‘Sur-
vey ofHealth, Ageing andRetirement in Europe’ studie.

Dingemans concludeert dat Nederlandse, doorwer-
kende gepensioneerden vaak relatief vroeg met pensi-
oen zijn gegaan. Hetmerendeel is hoog opgeleid en ver-
keert in goede gezondheid. Maar ook een substantiële
groep lager opgeleiden en mensen die kampen met ge-
zondheidsproblemenmaakt na pensionering een door-
start op de arbeidsmarkt. De werknemers noemden
plezier in het werk als belangrijkste motief om door

te werken. Slechts vijftien procent van de ondervraag-
den gaf aan vooral vanwege financiële motieven door
te werken en voor één op de tien blijkt het verlies aan
sociale contacten het belangrijkste motief.

Er is ook een groep ouderen die tevergeefs zoekt
naar een betaalde baan na pensioen; tegenover iedere
drie à vier doorwerkers, staat één gepensioneerde on-
gewild aan de zijlijn. Vooral diegenen die met pensi-
oen zijn gegaan door druk vanuit de organisatie blijken
vaak geen nieuwe baan meer te kunnen vinden. Het
resultaat is dat zij minder tevreden zijn met hun leven
na pensionering.

Proefschrift Working after retirement. Determinants
and consequences of bridge employement, Rijksuniversi-
teit Groningen, 9 maart 2016, 155 p, ISBN 978 90 3678
561 7. Promotor was prof. dr. C.J.I.M. Henkens.

Meer aandacht nodig voor spirituele zorg bij het
levenseinde in verpleeghuizen

Ongeveer een kwart van de Nederlanders overlijdt in
een verpleeghuis. Zij zijn opgenomen met aandoenin-
gen die niet te genezen zijn, zowel lichamelijke aan-
doeningen als dementie. Deze patiënten hebben recht
op goede zorg die gericht is op kwaliteit van leven in
de laatste levensfase en op een waardige afronding van
hun leven. Dit houdt in dat er aandacht wordt besteed
aan lichamelijke, psychosociale en spirituele proble-
men. Specialist ouderengeneeskunde Marie-José Gijs-
berts, 63 jr, onderzocht de spirituele levenseindezorg
aan verpleeghuisbewoners in Nederland, ook aan be-
woners met dementie, en de opvattingen en de rol van
specialisten ouderenzorg hierbij. Marie-José Gijsberts
onderscheidt drie dimensies van spiritualiteit aan het
einde van het leven. Als eerste spiritueel welbevinden,
dit omvat onder andere vrede hebbenmet het naderend
einde, je verbonden voelen met dierbaren, het afron-
den van het leven en zingeving. Ten tweede levensbe-
schouwelijke aspecten, waaronder de levensbeschou-
wing zelf, bidden en mediteren. Ten derde spirituele
coping, dit is de manier waarop iemand actief omgaat
met spirituele problemen, bijvoorbeeld door iemand op
te zoeken die met je wil praten over zingevingsvragen.

Uit het onderzoek blijkt dat ruim 50% van de art-
sen vond dat zij geen spirituele zorg hebben verleend
vanwege tijdgebrek of te weinig expertise. Bij bewo-
ners met dementie werd de bemoeilijkte verbale com-
municatie vaak als een belemmerende factor gezien.
Communicatie met geestelijke verzorgers werd over
het algemeen ingewikkeld gevonden. Scholing voor
specialisten ouderengeneeskunde in het bespreken van
spiritualiteit kan bijdragen aan de kwaliteit van levens-
eindezorg.

Alhoewel de voorwaarden voor multidisciplinaire
samenwerking in Nederlandse verpleeghuizen gunstig
zijn, met vaste artsen, psychologen, therapeuten en
vaak ook geestelijke verzorgers, laat dit proefschrift
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zien dat multidisciplinaire samenwerking nog steeds
een uitdaging is. De bestaande Nederlandse multi-
disciplinaire richtlijn voor spirituele zorg in palliatieve
zorg lijkt dus nog op de werkelijkheid vooruit te lo-
pen. De eerste best practices van palliatieve zorg in
dementie zijn nu gepubliceerd in Nederland en kun-
nen inspirerend zijn voor de verdere ontwikkeling van
multidisciplinaire palliatieve zorg in Nederlandse ver-
pleeghuizen, waaronder spirituele zorg.

Proefschrift Spiritual care at the end of life in Dutch
nursing homes. A mixed method study, Vrije Universi-
teit Amsterdam, 24 nov. 2015, 180 p, ISBN 978 90 8659
725 3. Promotores waren prof. dr. L.H.J. Deliens en
prof. dr. C.M.P.M. Hertogh.

De organisatie van palliatieve zorg voormensenmet
dementie of kanker kan beter

Er bestaat nog veel variatie in de beschikbaarheid van
palliatieve zorg in Europa, zowel voor oncologische
als niet-oncologische patiënten. Gezondheidsweten-
schapper Jasper van Riet Paap, 31 jr, ontwikkelde een
hulpmiddel dat de organisatie van palliatieve zorg kan
evalueren en verbeterprojecten kan initiëren. Dit in-
strument bestaat uit een set van kwaliteitskenmerken
die door experts van over de hele wereld is samenge-
steld. Daarnaast bevat het een overzicht van veelge-
bruikte strategieën om de organisatie van palliatieve
zorg te verbeteren en belemmeringen hierin weg te ne-
men. Ook onderzocht Van Riet Paap hoe onderzoeks-
resultaten beter toegepast kunnen worden in de dage-
lijkse palliatieve zorg, en wanneer de palliatieve fase bij
mensen met dementie van start gaat. Het onderzoek
van Van Riet Paap draag bij aan de kennis over imple-
mentatiewetenschappenen onderschrijft dat een goede
organisatie een voorwaarde is voor goede uitkomsten
van palliatieve zorg.

Proefschrift Quality indicators to facilitate im-
provements in the organisation of palliative care for
people with dementia or cancer in Europe, Radboud
Universiteit Nijmegen, 17 februari 2016, 175 p, ISBN
978 94 6279 021 6. Promotores waren prof. dr. M.J.F.J.
Vernooij-Dassen en prof. dr. K.C.P. Vissers.

Valangst kan revalidatie na gebroken heup
belemmeren

Valangst is een veel voorkomend probleem bij ouderen
die na een heupfractuur in een verpleeghuis revalide-
ren. Valangst kan zelfs toenemen gedurende het reva-
lidatietraject en kan na een geslaagd traject belemme-
rend werken op allerlei activiteiten in de thuissituatie.
Dit zijn belangrijke conclusies uit het promotieonder-
zoek van specialist ouderengeneeskunde Jan Vissche-
dijk, 55 jr. Valangst bij ouderen met een gebroken
heup is nog nauwelijks onderzocht. Daarom richten
de belangrijkste studievragen in zijn thesis zich op hoe

vaak valangst voorkomt, de factoren die met valangst
gerelateerd zijn, het verloop van valangst gedurende de
revalidatie, mogelijke interventies om valangst te ver-
minderen en geschikte meetinstrumenten om valangst
te meten.

De Falls Efficacy Scale-International (FES-I) wordt
vaak gebruikt om valangst te meten en is een meetin-
strument dat de bezorgdheid over vallen weergeeft bij
16 activiteiten van het dagelijks leven zoals douchen
of naar de winkel gaan, variërend van ‘helemaal niet
bezorgd’ tot ‘erg bezorgd’. Het blijkt een geschikt in-
strument om valangst bij ouderen na een heupfractuur
te meten.

Onderzoek onder 100 ouderen die revalideren in
een verpleeghuis wijst uit dat valangst veel voorkomt
bij patiënten met een gebroken heup en is gecorreleerd
met angst en zelfvertrouwen. Verder blijkt dat valangst
het hoogst is tussen vier en acht weken na de val.

Valangst na een heupfractuur blijkt sterk samen te
hangen met mobiliteit vóór de fractuur, en met zo-
wel activiteiten van het dagelijks leven als angst bij de
start van de revalidatie. Met name omdat de laatste
twee factoren te beïnvloeden zijn, kan deze informa-
tie behulpzaam zijn bij het ontwikkelen van specifieke
interventies bij ouderen met valangst.

Visschedijk merkt op dat bij eerdere studies naar
valangst bij ouderen met een heupfractuur de meest
kwetsbare ouderen niet geïncludeerd werden, wat een
forse selectiebias oplevert. In zijn onderzoek zijn deze
kwetsbare ouderen, die vaak in het verpleeghuis reva-
lideren wél meegenomen. Bovendien worden de gege-
vens, die in zijn onderzoek geanalyseerd zijn, vaak rou-
tinematig verzameld door behandelaren om de voor-
uitgang in de revalidatie te monitoren. Vandaar dat
het relatief eenvoudig is om ook in de dagelijkse prak-
tijk ouderen te identificeren die een hoger risico op
valangst hebben.

Proefschrift Fear of falling in older patients after hip
fracture, Universiteit Leiden, 31 maart 2016, 143 p,
ISBN 978 94 6233 242 3. Promotor was prof. dr. W.P.
Achterberg.

Emotie- en cognitieproblemen bij Parkinsonpatiën-
ten

De ziekte van Parkinson (ZvP) komt vaak voor, met
een prevalentie van 1% bij mensen van 65 jaar en ou-
der, stijgend met de leeftijd. Naast de klassieke moto-
rische symptomen lijden veel Parkinsonpatiënten aan
neuropsychiatrische stoornissen, slaapstoornissen, au-
tonome symptomen, sensorische symptomen en cog-
nitieve stoornissen, met ernstige gevolgen voor hun
kwaliteit van leven en de prognose van hun ziekte. Het
promotieonderzoek van neuropsycholoog Anja Moo-
nen, 29 jr, richt zich op het ontrafelen van de onderlig-
gende neurobiologische mechanismen van de emotio-
nele stoornissen en cognitieve achteruitgang bij de ZvP
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en op de kennis omtrent (de behandeling van) depres-
sie. Een systematisch review over de neurobiologie van
verstoorde informatieverwerking bij de ZvP en MRI
scans laten zien dat parkinsonpatiënten in staat zijn om
emotionele reacties op gedragsniveau te herkennen en
reguleren, ondanks de afname van dopamine in hun
hersenen. Therapeutische interventies voor affectieve
stoornissen kunnen bij parkinsonpatiëntenmet intacte
cognitie nog bijzonder nuttig zijn, dankzij de intacte
cognitieve controlemechanismen, ondanks defecten in
het emotionele systeem.

Een MRI van de hersenen geeft in een vroeg sta-
dium belangrijke informatie over het risico op cog-
nitieve achteruitgang bij de ZvP. Mentale traagheid en
het bijbehorende patroon van grijze stof atrofie kunnen
worden beschouwd als een vroege neuroanatomische
marker van cognitieve achteruitgang bij de ZvP.

Andere conclusies uit het promotieonderzoek zijn
dat het risico op depressie bij de ZvP vooral wordt be-
paald door algemene en niet zozeer door ziektespeci-
fieke factoren. En dat depressieve parkinsonpatiënten
met ernstigere angstsymptomen een andere of inten-
sievere behandeling nodig hebben dan patiënten met
geen of lichte angstklachten.

Proefschrift Emotion and cognition in Parkinson’s di-
sease. Etiology and neurobiological mechanisms, Uni-
versiteit Maastricht, 24 maart 2016, 190 p, 978 94 6233
223 2. Promotor was prof. dr. F.R.J. Verhey.

Statinetherapie kan beter bij type 2 diabetespatiën-
ten

Promotieonderzoek van farmaceut-onderzoekerDian-
na de Vries, 27 jr, laat zien dat statines (cholesterol-
verlagende medicijnen) een aanzienlijk gezondheids-
voordeel hebben in diabetespatiënten mét en zonder
doorgemaakt cardiovasculair event. Het effect kan ech-
ter beperkt zijn door suboptimale therapie veroorzaakt
door factoren als lage doseringen en therapieontrouw.
Uit het promotieonderzoek blijkt dat lage doseringen,
therapieontrouw en stoppen met statinetherapie vaak
voorkomen in de klinische praktijk. Interventies om
het statinegebruik en de uitkomsten te verbeteren kun-
nen zich richten op: (1) het verbeteren van het voor-
schrijven van statines door arts-gerelateerde redenen
voor het voorschrijven van lage doseringen te bepalen;
(2) Het voorschrijven van hoge dosering statinethera-
pie voor patiëntenmet een hoog risico op cardiovascu-
laire events.; (3) Het verbeteren van de therapietrouw
door het leveren van opmaat gemaakte informatie over
voor- en nadelen van therapie, rekening houdend met
het educatieniveau, de leeftijd en eerdere ervaringen
met cardiovasculaire events en bijwerkingen; (4) ‘Pre-
cision medicine’ die mogelijk kan helpen om bijvoor-
beeld patiënten met een verhoogd risico op bijwerkin-
gen te identificeren. Uit het promotieonderzoek blijkt
ook dat de kosteneffectiviteit van statinetherapie afhan-

kelijk is van het cardiovasculaire risico en de leeftijd
van de patiënt: Voor patiënten van 45 tot 55 jaar bij
type 2 diagnose is statinetherapie kosteneffectief, ten-
zij het 10-jaars cardiovasculaire risico 6 % of lager is.
Interventies om statinetherapie in de praktijk te opti-
maliseren moeten zich richten op zowel de arts als de
patiënt.

Proefschrift Statin treatment in type 2 diabetes pa-
tients, Rijksuniversiteit Groningen, 26 februari 2016,
2015 p, ISBN 978 90 3678 618 8. Promotores waren
prof. dr. E. Hak, prof. dr. P. Denig, prof. dr. M.J.
Postma.

Chronisch hartfalen (CHF) bij ouderen in tehuizen
vaak verborgen kwaal

Ouderen neigen er vaak toe om hun klachten toe te
schrijven aan het ouder worden in plaats van aan CHF
of andere ziektes. Daardoor wordt de behandeling van
CHF vaak ten onrechte of helemaal niet uitgevoerd.
Als gevolg van deze ongewenste situatie gaat er kwali-
teit van leven verloren ennemende kosten toe. Dit is de
aanleiding voor het promotieonderzoek van specialist
ouderengeneeskunde Maaike Barents, 65 jr, om CHF
bij residentiële ouderen nader te bestuderen. Zij komt
tot de conclusie datCHF voorkomt bij vrijwel een kwart
van een Groningse verpleeghuispopulatie en bij een
derde van een onderzochteArubaanse verpleeghuispo-
pulatie. Bij 60 % van de verpleeghuisbewoners in Gro-
ningen en Aruba wordt de diagnose CHF gemist. CHF
kan bij verpleeghuisbewoners uitsluitendmet echocar-
diografie worden aangetoond. Bij verpleeghuisbewo-
ners met CHF zijn de afkapwaarden van natriuretische
peptiden hoger dan die bij volwassenenmet CHF. Sterk
verhoogde natriuretische peptidenspiegels voorspellen
het overlijden van Nederlandse verpleeghuisbewoners
binnen één jaar zeer accuraat.

Geconcludeerd kan ook worden dat CHF bij resi-
dentiële ouderen geassocieerd is met de behoefte aan
meer ADL-hulp en dus meer inzet van personeel en
verlies van autonomie en levenssatifactie.

Lichamelijke training zou een gunstig effect kunnen
hebben op symptomen van CHF, maar kwetsbare ou-
deren in dit onderzoek bleken moeilijk te motiveren
om regulier, matig-intensief aan lichaamsbeweging te
doen.

ProefschriftChronic heart failure diagnostics and ap-
plication of neuropeptides in residential elderly, Rijks-
universiteit Groningen, 23 dec. 2015, 224 p, ISBN 978
90 3678 323 1. Promotores waren prof. dr. F.A.J. Mus-
kiet en prof. dr. J.L. Hillege.

Dementie: van hersenlagen tot omgangsvragen

Dementie is een hersenziekte. De hersenproblemen
hebben grote invloed op wat iemand nog kan en in
hoeverre communicatie mogelijk is. Hulpverleners en
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mantelzorgers moeten in de dagelijkse omgang hun ge-
drag steeds opnieuw aanpassen. Zij krijgen daarbij be-
geleiding en ondersteuning van professionals die dage-
lijks omgaan met mensen met dementie, zoals artsen,
psychologen en verpleegkundigen. Voor hen hebben
psycholoog Ronald Geelen en docent en schrijverHans
vanDam, gespecialiseerd in hersenletsel en ethische di-
lemma’s, een boek geschreven met mogelijke antwoor-
den op uiteenlopende vragen. En ook uitleg over basale
kennis van hersenstructuren en de werking van de her-
senen en hoe dit helpt om het gedrag van iemand met
dementie te begrijpen. Het boek biedt brede en toepas-
bare inzichten over (on)gewone veroudering en levens-
loop. Over de gelaagdheid van de hersenen en daar-

aan verbonden mentale functies. Over dementievor-
men en benaderingswijzen. Daarnaast is er aandacht
voor methodieken in de hulpverlening, zoals het pro-
bleemgericht en reflectief overleg, besluitvorming bij
dilemma’s en het Crisis Ontwikkelings Model (COM).
Uit deze waaier aan onderwerpen kunnen professio-
nals putten om te adviseren over de begeleiding. Zowel
beknopte als meer uitgebreide casusbeschrijvingen bie-
den handvatten voor toepassingen. Beide auteurs zijn
reeds lange tijd werkzaam in de ouderenzorg.

Dementie: van hersenlagen tot omgangsvragen,
186 p, ISBN 978 90 3681 022 7, Houten: Bohn Stafleu
van Loghum, 2016.
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