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Samenvatting

Onderzoek heeft laten zien dat ouderen die actiever zijn op fysiek of mentaal gebied, over het
algemeen beter presteren op cognitieve taken. Hangt werkzaam zijn op oudere leeftijd samen
met de cognitieve vermogens? Daarover is weinig bekend, ook al gaat nog werkzaam zijn samen
met fysieke en/of mentale inspanning. In het huidige onderzoek is de relatie tussen het cognitief
functioneren en werkzaam zijn (op vrijwillige of betaalde basis) op latere leeftijd onderzocht bij
28 vrijwilligers van zestig jaar of ouder. Naast de neuropsychologische testprestatie, werd het aan-
tal urendat deelnemersperweekwerkzaamwaren in kaart gebracht. Vande28deelnemerswaren
er 13 drie uur of meer per week werkzaam. Deze werkende ouderen presteerden beter op taken
die het episodische geheugen, de volgehouden aandacht en de psychomotorische verwerkings-
snelheid meten. Deze studie toont daarmee aan dat er een relatie bestaat tussen nog werkzaam
zijn en het cognitieve functioneren op latere leeftijd. Een belangrijke vraag voor vervolgstudies
betreft de causaliteit van deze relatie.

Trefwoorden veroudering · hersenen · episodisch geheugen · aandacht · psychomotorische
snelheid

The association between paid or voluntary employ-
ment andneuropsychological test performance at an
older age

Abstract

Studies have convincingly shown that both physical and
mental activity are positively associated with cognitive
task performance in aging. Little is known, however,
about whether still being employed or doing volunteer
work, which obviously engages physical and/or mental
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activity, is similarly associated with cognitive ability at an
older age. The current study explored this relationship
in 28 volunteers aged sixty years and older. Participants
completed a neuropsychological test battery, and data
regarding the number of working hours (paid and vol-
untary) per week were collected. A total of 28 partici-
pants were included, 13 of whom worked three or more
hours per week. As a group, these active participants
achieved better episodic memory, sustained attention
and psychomotor speed results. This study shows that
older people who are still working demonstrate better
neuropsychological task performance. An important
question for future research concerns the causality of this
relationship.
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Inleiding

De afgelopen eeuw is onze levensverwachting sterk ge-
stegen. Het aantal ouderen neemt sterk toe, waardoor
er ook een toename in leeftijdsgerelateerde aandoenin-
gen, zoals cognitieve achteruitgang, optreedt. Cogni-
tieve achteruitgang is een van de grootste oorzaken
van functionele beperkingen in het dagelijks leven en
vermindert daarmee de kwaliteit van leven [1]. Juist
vanwege deze negatieve gevolgen is het cruciaal meer
te begrijpen van factoren die ten grondslag liggen aan
deze cognitieve achteruitgang.

Eerdere studies hebben aangetoond dat een belang-
rijke rol is weggelegd voor demate van fysieke activiteit.
Zo presteren ouderen die fysiek actiever zijn beter op
cognitieve taken [2] en leidt fysieke training van ou-
deren die weinig actief zijn tot een verbetering van het
cognitief functioneren, met name van de executieve
functies [3]. Daarnaast hebben Colcombe et al. [4]
aangetoond dat fysieke training gepaard gaat met een
toename in grijze- en wittestofvolume bij oudere men-
sen, en lieten Erickson et al. [5] zien dat een hogere
mate van aerobe fitheid samengaat met een toename in
hippocampaal volume.

Naast deze positieve effecten van fysieke activiteit,
is aangetoond dat ook de mate van mentale activiteit
samenhangt met het cognitief functioneren. Uit een
studie van Verghese en co-auteurs [6] bleek bijvoor-
beeld dat vrijetijdsactiviteiten die een mentale inspan-
ning vereisen, zoals lezen, bordspellen of het bespe-
len van een instrument, het risico op het ontwikkelen
van dementie verminderen. Een belangrijke vraag die
hierop volgt is in hoeverre vergelijkbare bevindingen
gedaan kunnen worden voor de activiteit ‘nog werk-
zaam zijn’. Zo is het logisch te veronderstellen dat wer-
ken een constant niveau van concentratie en aandacht
vereist, en/of een bepaalde mate van fysieke activiteit.
Het is echter nog grotendeels onbekend in hoeverre het
nog werkzaam zijn een positieve relatie heeft met het
cognitief functioneren op latere leeftijd. Wel weten we
dat op een latere leeftijd met pensioen gaan geassoci-
eerd wordt met een verlaagd risico op dementie [7].
Tevens heeft een zeer recente studie aangetoond dat
volwassenen die voor het zestigste levensjaar gestopt
waren met werken een versnelde cognitieve achteruit-
gang lieten zien gedurende de daarop volgende periode
van zes jaar, vergelekenmet ouderen die nog wel werk-
zaam waren. In deze studie werd echter alleen gekeken
naar een enkele maat die het globaal cognitief func-
tioneren meet, de Mini-Mental State Examination [8].
Daarnaast liet een andere studie geen negatief effect van
pensionering op het cognitief functioneren zien gedu-
rende een follow-up periode van vijf jaar, maar wel een
trend voor een kleinere verbetering in de scores op cog-
nitieve testen in gepensioneerde vergeleken met nog
werkzame deelnemers [9]. Het is derhalve onbekend
wat de relatie is tussen het al dan niet werkzaam zijn

op hogere leeftijd en de prestatie op verschillende neu-
ropsychologische taken die functies meten die gevoelig
zijn voor achteruitgang in het kader van veroudering,
zoals het episodische geheugen, het executief functi-
oneren, de psychomotorische verwerkingssnelheid en
de aandacht, waarbij ook de mate van fysieke activiteit
is meegenomen.

Het doel van deze pilot-studiewas om inzicht te krij-
gen in de relatie tussen werkzaam zijn en het cognitief
functioneren rondom en na de huidige pensioenge-
rechtigde leeftijd. Hiervoor zijn mensen benaderd van
60 jaar of ouder. Naast neuropsychologische tests zijn
vragenlijsten over het aantal uren dat iemand per week
werkzaam is, de leefstijl, gezondheid en de fysieke ac-
tiviteit afgenomen. Verwacht werd dat werkzaam zijn
op oudere leeftijd, vrijwillig of op betaalde basis, sa-
menhangt met een beter cognitief functioneren.

Methode

Deelnemers

Aan dit onderzoek namen dertig oudere volwassenen
deel in de leeftijd van zestig jaar of ouder (M = 71,0
jaar, SD = 6,7). Deelnemers zijn geworven door mid-
del van advertenties in maandbladen van verschillende
ouderenbonden. Allen deden op vrijwillige basis mee.
Exclusiecriteria waren aandoeningen die een rol kun-
nen spelen in het al dan niet (meer) werkzaam zijn of
die het cognitieve functioneren negatief beïnvloeden,
zoals een neurodegeneratieve aandoening, een ernstige
psychiatrische stoornis (bijvoorbeeld een ernstige de-
pressie, schizofrenie), of een neurologische aandoe-
ning (bijvoorbeeld CVA, multipele sclerose, ziekte van
Parkinson). De aanwezigheid van mogelijk ernstige
cognitieve achteruitgang werd gemeten door middel
van de Mini-Mental State Examination (MMSE); alle
deelnemers hadden een score van 24 of hoger (M =
28,4, SD = 1,4). Het aantal uren dat deelnemers werk-
zaam zijn (betaald of vrijwillig) werd geregistreerd.

Demografische gegevens en karakteristieken

Door middel van zelfrapportage werden de volgende
aspecten in kaart gebracht: leeftijd, geslacht, oplei-
dingsniveau, het aantal jaren dat betaald werk verricht
is, hypertensie, diabetes, cardiale ziekten, hypercholes-
terolemie, roken en mogelijke TIA’s in de voorgeschie-
denis. Het opleidingsniveauwerd gemeten aan de hand
van het systeem van Verhage [10]. Dit is een ordinale
schaal bestaande uit zeven categorieën, waarbij de laag-
ste categorie (1) staat voor onvoltooid lager onderwijs
en de hoogste (7) voor een voltooide universitaire op-
leiding. De mate van ervaren stress werd gemeten, om-
dat het nog werkzaam zijn mogelijkerwijs kan leiden
tot een verhoogdemate van ervaren (werkgerelateerde)
stress. Dit werd in kaart gebracht door de deelnemer
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te vragen op een visuele analoge schaal van tien centi-
meter, variërend van ‘geen stress’ (score 0) tot ‘extreme
stress’ (score 10), aan te geven hoeveel stress ze ervaren
hebben in de afgelopen drie weken. De afstand inmilli-
meters werd gebruikt voor de analyse [11]. Vervolgens
werd gevraagd of de deelnemers nog werkzaam zijn of
niet, en hoeveel uur per week ze nog werkzaam zijn in
het geval van een positieve respons. Onder werkzaam
zijn werd zowel betaald werk als onbetaald, vrijwil-
ligerswerk verstaan. Onder vrijwilligerswerk werden
bijvoorbeeld werkzaamheden verstaan met een maat-
schappelijk belang. Cruciaal hierbij was dat deze werk-
zaamheden niet (primair) voor de deelnemer zelf pro-
fijt opleverden (bijvoorbeeld, in de vrije tijd de eigen
administratie bijhouden viel niet onder vrijwilligers-
werk, maar koffie rondbrengen in een verzorgingste-
huis wel). Ook werd door middel van de Internati-
onale Lichamelijke Activiteiten Vragenlijst (ILAV) de
mate van lichamelijke activiteit van de deelnemers uit-
gevraagd. Deze lijst brengt de volgende onderdelen van
fysieke activiteit in kaart: 1. Fysieke activiteiten tijdens
het werk; 2. Fysieke activiteiten die verband houden
met vervoer; 3. Huishoudelijk werk, klusjes en gezins-
taken, en; 4. Fysieke activiteiten die verband houden
met sport, ontspanning en vrije tijd [12]. Een schat-
ting van het IQ werd verkregen door de Nederlandse
Leestest voor Volwassenen (NLV) af te nemen [13].

Neuropsychologisch onderzoek

Alle deelnemers voltooiden de volgende testbatte-
rij waarmee het episodisch geheugen, het executieve
functioneren, de psychomotorische snelheid, en de
volgehouden aandacht in kaart werden gebracht.

Het visuele episodische geheugenwerd gemetenmet
de subtest Visuele Reproductie van de Wechsler Me-
mory Scale – Vierde editie (WMS-IV) [14]. Bij deze
taak krijgen deelnemers vijf kaarten met op elke kaart
één abstract figuur te zien. De figuren moeten zowel
direct na het tonen (directe reproductie) als na tien
minuten (uitgestelde reproductie) uit het hoofd nage-
tekend worden. Tevens werd de herkenning gemeten,
door deelnemers uit zes afbeeldingen steeds die afbeel-
ding te laten kiezen die ze eerder hadden gezien. Het
verbale episodische geheugen is gemeten met de 15-
Woordentest [15]. Hierbij wordt vijfmaal een lijst van
15 ongerelateerde woorden aan de deelnemers voorge-
lezen. Na elke presentatie moeten deelnemers zoveel
mogelijk woorden reproduceren (directe reproductie).
Na 20 minuten werd hen dit nogmaals gevraagd als
maat van de uitgestelde reproductie. Tevens werd de
herkenning gemeten, waarbij deelnemers van elk van
de in totaal dertig woorden moesten aangeven of een
woord al dan niet deel uitmaakte van de eerder voor-
gelezen lijst.

Het executief functioneren werd gemeten met de
Trail Making Test (TMT) voor het meten van de men-

tale flexibiliteit en met de Stroop Kleur-Woord taak
voor het meten van cognitieve inhibitie [16, 17]. Bij
de TMT moeten deelnemers in deel A zo snel mogelijk
getallen in oplopende volgorde met elkaar verbinden
en in deel B zo snel mogelijk getallen met letters in al-
ternerende volgorde (bijvoorbeeld 1-A, 2-B, et cetera).
De ratioscore, waarbij de tijd benodigd voor de TMT-
B gedeeld wordt door de tijd benodigd voor de TMT-
A, werd als maat voor mentale flexibiliteit gebruikt.
De Stroop Taak meet de mate van cognitieve inhibitie.
Deze taak bestaat uit drie kaarten, waarbij op de eerste
kaart zo snel mogelijk kleurnamen voorgelezen dienen
te worden (kaart I) en op de tweede (kaart II) kleu-
ren benoemd dienen te worden. Op de derde kaart
staan kleurnamen in een incongruente inktkleur ge-
drukt (bijvoorbeeld hetwoord ‘groen’ in de kleur rood);
hierbij moeten zo snel mogelijk de kleuren benoemd
worden, waarbij het woord zelf genegeerd dient te wor-
den. De tijd benodigd voor kaart III werd gedeeld door
de tijd die nodig was voor kaart II als maat voor de cog-
nitieve inhibitie. Een aantal subtaken van deze tests,
namelijk de Woord- en Kleurkaart van de Stroop Taak
en TMT-A, werden gebruikt om de psychomotorische
snelheid in kaart te brengen.

Als laatste werd de volgehouden aandacht geme-
ten met de Bourdon-Vos Test [18]. Deze taak bestaat
uit 33 regels met stipjes die als drietal, viertal of vijf-
tal zijn gegroepeerd. Hierbij moeten zo snel mogelijk
alle vierstipgroepjes doorgestreept worden. De totale
voltooiingstijd, het aantal omissies (de vergeten vier-
tallen) en het aantal fouten (doorgestreepte drie- en
vijfstipgroepjes) werden hierbij genoteerd.

Statistische verwerking

Voor de hoofdanalyses werd al dan niet werkzaam zijn
gedichotomiseerd. Hierbij was het doel onderscheid te
maken tussen deelnemers die niet of nauwelijks werk-
zaamwaren en deelnemersdieminimaal een substanti-
eel deel van een dag werkzaamheden verrichten. Aan-
gezien, voor zover bij ons bekend, er tot op heden geen
studies zijn over het aantal uren dat iemand werkzaam
moet zijn voordat er een relatie met cognitie gevonden
wordt, werd deze indeling gebaseerd op de mediaan,
namelijk: niet of zeer beperkt werkzaam zijn (score 0, <
drie uur per week werkzaam, n = 16) en werkzaam zijn
(score 1, ≥ drie uur per week werkzaam, n = 14). Pear-
son chi-kwadraat toetsen zijn uitgevoerd om te toetsen
of er verschillen bestonden tussen de twee groepen wat
betreft geslachtsverdeling en gezondheidsfactoren (hy-
pertensie, diabetes etc.).

Om te onderzoeken of er verschillen tussen de groe-
pen bestaan wat betreft leeftijd, IQ, het aantal jaren
dat iemand werkzaam is geweest, de mate van fysieke
activiteit en de mate van stress, is voor elke maat Co-
hens d berekend, als indicatie van de grootte van het
effect. Om het effect van al dan niet werkzaam zijn
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Tabel 1 Overzicht van kenmerken van de werkzame en niet werkzame groep.

niet werkzaam werkzaam effect size

N 15 13 –

leeftijd 71,73 (7,0) 69,08 (6,1) d = –0,40 (–1,14–0,36)

man/vrouw (n) 3/12 8/5 –

aantal actieve uren per week 0,93 (1,0) 18,62 (16,2) –

jaren betaalde werkzaamheden 45,47 (9,4) 39,08 (10,7) d = –0,64 (–1,38–0,14)

gepensioneerd (n) 15 (100 %) 7 (53,8 %) –

vrijwilligerswerk (n) 8 (53,3 %) 7 (53,8 %) –

NLV-score 108,20 (8,2) 107,00 (6,7) d = –0,16 (–0,90–0,59)

opleidingsniveau 6,00 (IQR = 1) 6,00 (IQR = 1) d = 0,01 (–0,72–0,74)

MMSE 28,33 (1,2) 28,38 (1,7) d = 0,11 (–0,63–0,83)

hypertensie (n) 5 5 –

diabetes mellitus (n) 0 2 –

cardiale ziekte (n) 2 2 –

hypercholesterolomie (n) 3 3 –

roken (n) 0 0 –

TIA (n) 1 0 –

ILAV 3908,67 (2218,5) 4191,72 (2250,7) d = 0,10 (–0,64–0,85)

stress 25,07 (25,3) 23,62 (17,2) d = –0,07 (–0,81–0,68)

Aantal actieve uren per week, jaren betaalde werkzaamheden, NLV-score, MMSE, ILAV en stress zijn gemiddelde scores
(±SD), opleidingsniveau is als mediaan (IQR) weergegeven; de overige scores betreffen frequenties
ILAV Internationale Lichamelijke Activiteiten Vragenlijst,MMSEMini-Mental State Examination, NLV Nederlandse Leestest
voor Volwassenen, TIA transient ischemic attack

op de cognitieve prestatie te onderzoeken, is eveneens
voor elke testuitkomstCohens d berekend. Hierbij staat
een waarde van 0,2 voor een klein effect, een waarde
van 0,5 voor een matig-sterk effect en een waarde van
0,8 voor een groot effect. Een d waarde van minimaal
0,5 (een matig-sterk effect) werd als waarde aangehou-
den om te kunnen spreken van een verschil tussen de
groepen. In het geval van niet-normaal verdeelde vari-
abelen, hebbenwe een schatting van Cohens d gemaakt
volgens een eerder gevalideerde methode [19].

Tevens werd door middel van Spearman-rangcor-
relaties (eenzijdig) gekeken naar de relatie tussen het
aantal uur dat iemand werkzaam is en de cognitieve
testscores. Zo kan onderzocht worden of er sprake is
van een relatie tussen het cognitief functioneren en het
aantal uren dat per week aan werk besteed wordt. Deze
analyse is alleen uitgevoerd voor die testscores waarop
Cohens d 0,5 of hoger bedroeg.

Resultaten

Van de dertig deelnemers bleken er twee toch een CVA
in de voorgeschiedenis te hebben. Deze deelnemers

zijn daarom niet meegenomen in de verdere analyses.
Van de resterende 28 deelnemers konden er 13 als wer-
kend geclassificeerd worden (datwil zeggen, drie uur of
meer per week werkzaam) en werden er 15 in de cate-
gorie ‘niet werkzaam’ ingedeeld. Kenmerken van deze
deelnemers staan weergegeven in tab. 1. In de groep
werkende deelnemers verrichtte 6 deelnemers nog be-
taalde werkzaamheden en waren 7 deelnemers actief
als vrijwilliger. In de groep niet-werkende deelnemers
verrichtte geen van de deelnemers nog betaalde werk-
zaamheden, maar waren er 8 nog actief als vrijwilliger
(alhoewel minder dan 3 uur per week).

In de groep werkende deelnemers zaten meer man-
nen dan in de niet-werkende groep, hoewel dit verschil
slechts marginaal significant was (Fisher’s exact test;
p = 0,051). De groepen waren vergelijkbaar wat betreft
de leeftijd van de deelnemers (d = –0,40), intelligentie
(d = –0,16) en opleidingsniveau (d = 0,01). Een matig-
sterk effect werd gevonden voor het aantal jaren dat
iemand werkzaam was geweest (d = –0,64), waarbij de
groep die niet meer werkzaam was gedurende een gro-
ter aantal jaren betaald werk had verricht dan de groep
die nog wel werkzaam was. Dit betrof (op basis van
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Tabel 2 Degemiddeldeprestaties vandewerkzameenniet-werkzamegroepopdeneuropsychologische
taken.

niet-werkzaam werkzaam effect size

verbaal Geheugen

15-Woordentest – directe reproductie 36,73 (9,8) 41,54 (10,9) d = 0,47 (–1,22–0,29)

15-Woordentest – uitgestelde repro-
ductie

6,93 (2,5) 8,38 (3,5) d = 0,48 (–0,28–1,22)

15-Woordentest – herkenning 26,93 (2,1) 28,0 (2,6) d = 0,65 (–0,14–1,36)

visueel Geheugen

VR – directe reproductie 30,20 (6,5) 32,77 (6,8) d = 0,39 (–0,37–1,12)

VR – uitgestelde reproductie 18,73 (8,4) 25,23 (10,5) d = 0,69 (–0,09–1,43)

VR – herkenning 6,33 (0,8) 5,77 (1,4) d = –0,32 (–1,04–0, 34)

psychomotorische snelheid

TMT-A (s) 44,63 (12,9) 37,16 (10,8) d = –0,62 (–1,36–0,15)

StroopWoordkaart (s) 51,49 (10,4) 48,54 (7,8) d = –0,32 (–1,06–0,44)

Stroop Kleurkaart (s) 64,95 (11,4) 57,87 (7,1) d = –0,73 (–1,48–0,05)

executief functioneren

TMT-B ratio 2,41 (0,9) 2,15 (0,6) d = –0,23 (–0,95–0,52)

Stroop Interferentie 2,14 (0,6) 2,01 (0,5) d = –0,23 (–0,97–0,52)

volgehouden aandacht

Bourdon voltooiingstijd (s) 432,69 (81,7) 375,93 (53,1) d = –0,81 (–1,56 – –0,02)

Bourdon omissies 15,27 (17,6) 12,38 (10,6) d = –0,11 (–0,38–0,63)

Bourdon fouten 0,13 (0,4) 0,00 (0,0) –

TMT-B ratio is de TMT-B voltooiingstijd gedeeld door de TMT-A voltooiingstijd. Stroop Interferentiescore is de
voltooiingstijd op de Stroop Kleur/Woordkaart gedeeld door de voltooiingstijd op de Kleurkaart
TMT Trail Making Test, VR Visuele Reproductie

het 95% betrouwbaarheidsinterval, zie tab. 1) een niet
statistisch significant verschil.

Tevens werden er geen groepsverschillen gevonden
wat betreft de aanwezigheid van hypertensie, diabetes,
of hartaandoeningen (alle p’s > 0,2), of de mate van
ervaren stress (d = –0,07). Geen van de deelnemers
rookte. Voor de mate van fysieke activiteit is de to-
taalscore van de ILAV gebruikt; op het totaal van deze
onderdelen verschilden de groepen niet significant (d=
0,10).

Werkzaam zijn

De effectgroottes van de verschillen tussen de groepen
staan in tab. 2 weergegeven. Aangezien er nauwelijks
fouten op de Bourdon-Vos Test gemaakt werden, is
deze uitkomstmaat niet verder geanalyseerd.

Voor vier uitkomstmaten werd een matig-sterk
groepseffect gevonden (uitgestelde visuele reproduc-
tie, 15-Woordentest herkenning, Stroop Kleurkaart,
TMT-A) en voor één uitkomstmaat een groot effect

(Bourdon voltooiingstijd). In alle gevallen presteer-
den de werkende deelnemers beter dan de niet of
nauwelijks werkende deelnemers.

Aangezien de groepen enigszins verschildenwat be-
treft de man-vrouwverdeling, is gekeken in hoeverre
geslacht mogelijk een onderliggende factor is in de re-
latie tussen werkzaam zijn en het cognitieve functio-
neren. Hiervoor is onderzocht of geslacht samenhangt
met die cognitieve testscores waarop de groepen ver-
schilden (uitgestelde visuele reproductie, 15-Woorden-
test herkenning, Stroop Kleurkaart, TMT-A, Bourdon
voltooiingstijd). Mann-Whitney U testen toonden op
geen van deze uitkomstmaten een effect van geslacht
aan (uitgestelde visuele reproductie: Z = –1,77, p =
0,08, 15-Woordentest herkenning: Z = 0,45, p = 0,68,
Stroop Kleurkaart: Z = 1,15, p = 0,26, TMT-A: Z =
0,78, p = 0,46, Bourdon voltooiingstijd: Z = 0,31, p =
0,78).
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Het aantal uren werkzaam zijn

Van alle cognitieve uitkomstmaten met een d-waarde ≥
|0,5| (uitgestelde visuele reproductie, 15-Woordentest
herkenning, Stroop Kleurkaart, TMT-A, Bourdon vol-
tooiingstijd), bleken er vier significant samen te hangen
met het aantal uur dat iemand werkzaam is. Een toe-
name in het aantal uren werkzaam zijn hing samenmet
een betere prestatie op de visuele uitgestelde reproduc-
tie (ρ = 0,33; p < 0,05), de 15-Woordentest herkenning
(ρ = 0,40; p < 0,05), de TMT-A (ρ = –0,35; p < 0,05) en
de Bourdon voltooiingstijd (ρ = –0,43; p < 0,05). Voor
de Stroop Kleurkaart werd een trend gevonden (ρ =
–0,29; p = 0,06).

Om te controleren voor een mogelijk onderliggend
effect van de mate van fysieke activiteit, is de correlatie
van deze variabele met het aantal uur werkzaam zijn
berekend; dit verband was echter niet significant (ρ =
0,02; p = 0,46).

Discussie

Dit is een van de eerste pilotstudies waarin de relatie
tussen werkzaam zijn en cognitief functioneren op la-
tere leeftijd in kaart is gebracht. De resultaten laten zien
dat op taken die het verbaal en visueel episodisch ge-
heugen, de psychomotorische snelheid en de volgehou-
den aandacht meten, de groep werkzame deelnemers
beter presteerde dan de groep die niet of nauwelijks
werkzaam was. Het aantal uren dat iemand werkzaam
is hing eveneens samen met de prestatie op het episo-
dische geheugen, de aandacht, en de psychomotorische
snelheid. Tezamen genomen laat deze studie zien dat
er een significant verband bestaat tussen het cognitief
functioneren en werkzaam zijn op latere leeftijd.

Uit eerder onderzoek is gebleken dat mentaal actief
zijn en blijven op oudere leeftijd het risico op neuro-
degeneratieve stoornissen vermindert [2, 6]. Tevens
hebben eerdere studies al laten zien dat late pensio-
nering samengaat met een verminderd risico op het
ontwikkelen van dementie en een verminderde ach-
teruitgang in het globale cognitieve functioneren [7,
8]. Studies naar de relatie met gedetailleerde neuro-
psychologische functies op latere leeftijd waren, zover
ons bekend, nog niet eerder uitgevoerd. Zo lag de leef-
tijd van de huidige onderzoekspopulatie een stuk hoger
dan in eerdere studies, waarin bijvoorbeeld cognitieve
functies op 66 jarige leeftijd onderzocht werden [7].
Dit toont aan dat deze positieve associatie ook na de
pensioengerechtigde leeftijd nog aanwezig is.

In verscheidene eerdere studies is een sterk effect
van demate van fysieke activiteit op het cognitief func-
tioneren op latere leeftijd geconstateerd. Zowel de hui-
dige mate van fysieke activiteit [20], maar ook de mate
van fysieke activiteit in eerdere jaren blijkt een belang-
rijk correlaat te zijn van het cognitief functioneren, [21]
waarbij een toename in de mate van activiteit structu-

reel geassocieerd wordt met een beter cognitief functi-
oneren. Daarnaast hebben fysieke interventies, waarbij
ouderen bijvoorbeeld een trainingsprogramma doorlo-
pen, een positief effect op het cognitieve functioneren
[22, 23]. Aangezien in de huidige studie werkzaam
zijn niet samenhing met de mate van fysieke activiteit,
dragen beide variabelen, werkzaam zijn en een hogere
mate van fysieke activiteit, mogelijk onafhankelijk van
elkaar bij aan een beter cognitief functioneren [24].
Toekomstige studies zijn dan ook nodig die zich rich-
ten op zowel fysieke als mentale activiteit en het com-
plementaire effect van deze facetten op het cognitieve
functioneren bij ouderen.

Hoewel dit onderzoek inzicht heeft gebracht in de
relatie tussen werkzaam zijn op oudere leeftijd en het
cognitief functioneren zijn er ook een aantal beperkin-
gen. Zo deed er slechts een klein aantal deelnemers
mee aan deze studie, waardoor de huidige bevindingen
met de nodige voorzichtigheid geïnterpreteerd moe-
ten worden. Hierdoor kan het zijn dat mogelijke sto-
rende variabelen ten grondslag liggen aan de effecten,
zoals een verschil in leeftijd of cardiovasculaire risico-
factoren. Ondanks dat deze uitkomstmaten niet statis-
tisch verschilden tussen de groepen, kan dat eerder een
weergave van de kleine studiepopulatie zijn dan dat het
betekent dat er daadwerkelijk geen verschil tussen de
groepen bestond op deze variabelen. Zo werd eenmar-
ginaal verschil in geslacht tussen de groepen gevonden;
mogelijk speelt geslacht daardoor een belangrijke rol
in de groepsverschillen op de cognitieve uitkomstma-
ten, ook al vonden we weinig bewijs voor een verschil
tussen mannen en vrouwen wat betreft de cognitieve
testprestatie. Gerelateerd aan dit punt is het mogelijk
dat enkele zogeheten outliers grotendeels verantwoor-
delijk zijn voor de gevonden resultaten. Dit maakt het
essentieel om deze eerste pilot-resultaten te repliceren
in een grotere groep deelnemers. Desalniettemin laten
resultaten van de non-parametrische correlatieanalyse,
waarbij per definitie de invloed van outliers beperkt
wordt door het toekennen van rangscores, vergelijk-
bare bevindingen zien waarbij een toename in het aan-
tal gewerkte uren samengaat met een betere cognitieve
testprestatie.

Daarnaast zijn een aantal facetten niet in kaart ge-
bracht die mogelijk wel een rol spelen, zoals de com-
plexiteit van het werk en activiteiten gedurende werk-
onderbrekingen. Zo hebben Leist et al. [25] bijvoor-
beeld aangetoond dat werkonderbreking als gevolg van
werkeloosheid en ziekteverlof samenhing met een gro-
tere kans op cognitieve stoornissen op latere leeftijd,
terwijl werkonderbreking als gevolg van bijvoorbeeld
training of zwangerschapsverlof samenhing met een
beter cognitief functioneren. Het verdient dan ook
aanbeveling om deze factoren mee te nemen bij toe-
komstig onderzoek, waarbij onderscheid gemaaktmoet
worden tussen de noodzaak (tijdelijk) te moeten stop-
pen met werken vanwege gezondheidsredenen of dat
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werkzaamheden (tijdelijk) gestaakt worden vanwege
een meer intrinsieke reden (sabbatical, ouderschaps-
verlof, etc.). In hoeverre deze factoren een rol hebben
gespeeld in de huidige studieresultaten is onbekend.
Wel is belangrijk op te merken dat de huidige bevin-
dingen niet verklaard kunnen worden doordat de wer-
kende deelnemers gedurende een langere periode be-
taald werk hebben verricht. Een (niet-significant) ma-
tig-sterk verschil liet zien dat de groep niet-werkenden
gedurende een langere periode betaald werkzaam was
geweest. Ook is geen van de deelnemers gestopt met
werken vanwege gezondheidsproblemen zoals cardio-
vasculaire problematiek.

Concluderend laat deze studie zien dat werkende
oudere volwassenen beter presteren op verschillende
cognitieve taken dan niet werkzame oudere volwasse-
nen. Een belangrijke vraag betreft de causaliteit van
deze relatie: zo is het mogelijk dat werkzaam zijn leidt
tot een beter cognitief vermogen, doordat werkenden
actief gebruik blijven maken van de cognitieve functies
tijdens de werkzaamheden. Aan de andere kant is het
ook mogelijk dat dit use-it-or-lose-it-principe incorrect
is en dat juistmensenmet een beter cognitief vermogen
langer werkzaam blijven. In dit laatste geval is de cog-
nitie juist een voorspeller van de mate waarin mensen
nog werkzaamheden kunnen verrichten en/of de in-
tentie om dit te doen daadwerkelijk kunnen omzetten
in daden.

Om meer inzicht te geven in de causaliteit van de
relatie tussen cognitie en werkzaam zijn, zal longitudi-
naal vervolgonderzoek nodig zijn. Hierbij kan gedacht
worden aan een prospectieve studie, waarbij volwas-
sen die werkzaam zijn over de tijd gevolgd worden om
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