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100-plus bijeenkomst 2016

editie 3 - mei 2016

Voorwoord door Henne Holstege

Ook dit jaar organiseren wij een 100-plus bijeenkomst speciaal voor u!
Wij zijn verheugd dat Aegon dit jaar sponsor is van deze middag.
Komt u ook?

Bezoekadres
VUmc Alzheimercentrum
De Boelelaan 1118
1081 HZ Amsterdam

Vrijdag 7 oktober 2016
±14.00—17.00 uur
op een handige locatie in Nederland

Postadres
VUmc Alzheimercentrum
T.a.v. 100-plus onderzoek
Postbus 7057
1007 MB Amsterdam
020 444 5276
100plus@vumc.nl
www.100plus.nl

EEN BIJZONDERE MIDDAG SPECIAAL VOOR U!
Wij werken nog druk aan het programma. Vorig
jaar vroeg u ons om meer tijd vrij te maken om
rustiger met elkaar te kunnen kletsen. Daar zorgen
wij dit jaar voor. De uitnodiging met meer
informatie sturen wij binnenkort. Net als vorig jaar
willen wij de dag zo toegankelijk mogelijk maken.

Wilt u ons steunen?
IBAN NL 46 ING B 0000004818
t.n.v. Stichting VUmc Fonds
o.v.v. 100+ onderzoek

facebook.com/100PlusOnderzoek

Soms kan ik niet geloven hoe groot het 100-plus onderzoek is
geworden. Er doen op dit moment 215 honderdplussers aan het
onderzoek mee! Elke dag realiseer ik mij hoe bijzonder dit is. We
vragen namelijk best veel van u: twee bezoeken aan huis met
een interview en testjes, bloedafname, vragenlijsten… En het
liefst staan wij na een jaar wéér bij u op de stoep. Deelname
levert voor u, als deelnemer, niet direct iets op (behalve een
portie gezelligheid, hopen wij!). De dingen die wij van u leren zijn
wél van groot nut voor de komende generaties, voor ‘de
dementiepatiënt van morgen’. Immers, van u leren wij over hoe
het zit het met het behouden van geestelijke vermogens. Als wij
dit straks beter begrijpen, hopen wij de mensen die wel vatbaar
zijn voor dementie beter te kunnen beschermen tegen de
geestelijke achteruitgang die bij deze vreselijke ziekte hoort. Zo
draagt u dus bij aan de oplossing van dementie. Wat zijn wij u
dankbaar voor uw inzet!
Ook dit jaar vieren we feest: op vrijdag 7 oktober organiseren we
de 2e editie van de 100-plus bijeenkomst. Een dag speciaal voor
u waarop wij u gaan verwennen en u uw leeftijdgenoten kunt
ontmoeten. We kregen veel positieve reacties vorig jaar. Ook
hebben wij naar uw feedback geluisterd: dit jaar is het
programma zo bedacht dat u meer tijd heeft om met elkaar te
kletsen. Wij kijken erg uit naar deze dag!
Ik wens u veel leesplezier en hopelijk tot ziens op vrijdag 7
oktober.

NIEUWE DEELNEMERS
Bent u of kent u iemand van
100 jaar of ouder die nog
helemaal bij de pinken is?
Meldt u zich dan alstublieft
bij ons. Wij zoeken nog veel
meer nieuwe 100-plus deelnemers voor het onderzoek.

Hartelijke groet,
Henne Holstege

100-plus team

100-plus onderzoek in cijfers

Onderzoeksleider dr. Henne Holstege is geneticus.
Dr. Sietske Sikkes is neuropsycholoog en epidemioloog.
Sietske adviseert ons over de vele neuropsychologische
elementen van het 100-plus onderzoek.
Drs. Nina Beker en drs. Andrea Ganz zijn promovenda bij
het 100-plus onderzoek. Zij schrijven een proefschrift over
de resultaten van het onderzoek. Nina houdt zich bezig
met de neuropsychologische testresultaten, Andrea richt
zich op de moleculaire celbiologie.
Drs. Linette Thiessens is onderzoeksassistent bij 100-plus.
Linette plant de huisbezoeken aan de deelnemers en als
neuropsycholoog bezoekt zij zelf ook deelnemers aan huis.
Ze is de spin in het web van het 100-plus onderzoek.
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Stagiaires — Anna Kamsteeg is masterstudente Klinische
Neuropsychologie (VU) en bezoekt deelnemers aan huis.
Melissa de Reus is masterstudente Brain & Cognitive
Sciences (UvA). Zij onderzoekt de hersenen van de
overleden deelnemers die zich hebben aangemeld voor
hersendonatie aan ons onderzoek.
Inmiddels hebben onderzoekers Elizabeth Wemmenhove,
Kimja Schouten en Karlijn Pieterse een carrièrestap
gemaakt. We missen ze wel, want mede dankzij hun inzet is
het 100-plus onderzoek geworden wat het nu is. En daar
zijn we heel dankbaar voor.

GEMIDDELDE LEEFTIJD BIJ START : 101,5 JAAR

DE HELFT WOONT ZELFSTANDIG

OUDSTE DEELNEMER OOIT : 111 JAAR

25% IS MAN, 2 KEER ZOVEEL
ALS DE ALGEMENE POPULATIE
100-PLUSSERS IN NEDERLAND

OUDSTE DEELNEMER NU : 108,3 JAAR

Wist u dat? …
Onze deelnemers hadden ongeveer evenveel kinderen als hun
generatiegenoten: gemiddeld 3,77 kinderen.
Nina

Andrea

Drs. Debbie Horsten is onlangs in het team gekomen. Ze
ondersteunt bij fondsenwervende activiteiten en bij alle
media-uitingen over het 100-plus onderzoek. Als ervaren
bloedprikker bezoekt Debbie tevens een deel van onze
deelnemers thuis om een paar extra buisjes bloed af te
nemen voor aanvullend onderzoek.
Dr. Marc Hulsman en drs. Jasper Linthorst zijn expert op het
gebied van bioinformatica en het analyseren van grote
hoeveelheden genetische informatie. U snapt, dit
onderzoek kan deze expertise heel goed gebruiken!

ER ZIJN NU 215 DEELNEMERS

Onze deelnemers zijn over het algemeen hoger opgeleid dan hun
generatiegenoten.
Onze deelnemers hebben nog een goed stel hersenen tijdens ons eerste
bezoek. Dit blijkt wel uit de gesprekken en de mondelinge testjes.
Bovendien zien wij, over het algemeen, weinig achteruitgang van
geestelijke vermogens als we na 1 jaar nog eens langskomen!
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Onze deelnemers kunnen nog relatief goed horen en zien en behouden
hun gewicht door de jaren heen.
De broers/zussen van onze deelnemers zijn ook vaak oud geworden! Een
sterke aanwijzing dat genen een grote rol spelen bij ouderdom.
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100 km fietsen voor het 100-plus onderzoek
Op 27 mei is de jaarlijkse Aegon Fiets Challenge: een fietstocht
van 100 km speciaal voor het 100-plus onderzoek. Elke fietser laat
zich voor minstens 300 euro sponsoren. Wij fietsen zelf ook mee!
De opbrengst kunnen wij ontzettend goed gebruiken, want u
weet vast, onderzoek doen is heel duur. Het onderzoeken van het
erfelijke materiaal kost bijvoorbeeld al 800 euro per deelnemer.
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SPONSORT U OOK? We zijn blij met alle donaties, groot of klein!
Ga naar: www.alvarum.com/henneholstege

Karlijn van 100-plus
op de fiets in 2015

