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Oorzaken en gevolgen van cognitieve achteruitgang op hoge leeftijd;
de ‘Leiden 85-plus Studie’
j.gussekloo, a.j.m.de craen, e.van exel, a.bootsma-van der wiel en r.g.j.westendorp
In de afgelopen 160 jaar is de gemiddelde levensverwachting toegenomen met een constante snelheid van
zo’n 3 maanden per jaar.1 In tegenstelling tot alle projecties van de levensverwachting die tot op heden zijn
gemaakt, blijkt deze toename nog steeds niet af te vlakken. Een gevolg van deze gestage toename is dat het
aantal zogenaamde oudste ouderen in onze maatschappij in de afgelopen jaren sterk is toegenomen en dat dit
aantal in de komende jaren zal blijven stijgen.
Gezien deze gestage toename van de groep oudste
ouderen is het belangrijk om oorzaken en gevolgen van
ziekte op hoge leeftijd in kaart te brengen. De ‘Leiden
85-plus Studie’, een prospectief bevolkingsonderzoek
onder 85-jarigen in de stad Leiden, voorziet in deze
behoefte. Een belangrijk aandachtsgebied van deze
studie is het bestuderen van oorzaken en gevolgen van
cognitieve achteruitgang op hoge leeftijd. In dit artikel
geven wij een overzicht van enkele bevindingen tot op
heden.
‘leiden 85-plus studie’
Voor deze prospectieve cohortstudie werden in de periode 1 september 1997-31 augustus 1999 alle inwoners
van de gemeente Leiden kort na hun 85e verjaardag
schriftelijk uitgenodigd als deelnemer. Van de 705 mogelijke deelnemers overleden er 14 voordat zij konden
worden benaderd. Van de overige 691 personen zeiden
599 deelname toe (respons: 87%).2
Tweederde van alle 85-jarigen is van het vrouwelijke
geslacht. Het merendeel van de mannen is gehuwd
(63%), terwijl het grootste deel van de vrouwen (71%)
weduwe is. Ruim de helft van de mannen (54%) en 71%
van de vrouwen genoot uitsluitend een (gedeeltelijke)
lagere schoolopleiding. In totaal woonde 56% van de
85-jarige deelnemers in een zelfstandige woning en 18%
in een verzorgings- of verpleeghuis.
Na toestemming werden de 599 deelnemers enkele
malen thuis bezocht door een onderzoeksverpleegkundige en een arts-onderzoeker om aspecten van de gezondheid, het functioneren en het welbevinden te meten
met onder meer vragenlijsten en functietests. Tot en
met het 90e jaar worden de deelnemers jaarlijks aan
huis bezocht om veranderingen in hun gezondheid,
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samenvatting
– Gezien de absolute en relatieve toename van het aantal
oudste ouderen is het belangrijk om oorzaken en gevolgen
van ziekten op hoge leeftijd in kaart te brengen. Een van de
aandachtsgebieden van de ‘Leiden-85-plus Studie’, een bevolkingsonderzoek onder 85-jarigen in de stad Leiden, is dan ook
de bestudering van oorzaken en gevolgen van cognitieve
achteruitgang op hoge leeftijd.
– Cognitieve achteruitgang is de belangrijkste bedreiging van
de zelfredzaamheid van oudste ouderen; 85-jarige mensen met
een beperking in het cognitief functioneren (prevalentie 35%)
hebben een tienmaal grotere kans op het hebben van beperkingen in de activiteiten van het dagelijks leven. Als deze cognitieve achteruitgang zou kunnen worden voorkomen, kan een
groot deel van de beperkingen in de zelfredzaamheid in de
algemene populatie worden voorkomen (populatieattributief
risico: 70%). Beperkingen in het cognitief functioneren hangen
sterk samen met het vóórkomen van hart- en vaatziekten, en
ook met lagere gemiddelde HDL-cholesterolconcentratie en
uitingen van ontsteking.
– Vasculaire factoren blijken nauw betrokken te zijn bij het
ontstaan van cognitieve achteruitgang op hoge leeftijd. Daarom zal toekomstig therapeutisch onderzoek moeten uitwijzen
in hoeverre beïnvloeding van risicofactoren voor hart- en vaatziekten kan leiden tot het voorkómen van de achteruitgang van
cognitief functioneren op hoge leeftijd.

functioneren en welbevinden in kaart te brengen.
Momenteel zijn deze vervolgbezoeken nog in volle gang.
Het onderzoek werd goedgekeurd door de Commissie
Medische Ethiek van het Leids Universitair Medisch
Centrum (LUMC).
beperkingen in cognitief functioneren
Het cognitief functioneren wordt jaarlijks bij alle deelnemers gemeten met de ‘Mini-mental state examination’
(MMSE). Van de 85-jarige deelnemers had 35% een
optimale cognitieve functie (MMSE-score  28 punten),
terwijl 38% matig tot slecht cognitief functioneerde
(MMSE-score  23 punten). Aanvullend wordt jaarlijks
een set van drie specifieke neuropsychologische tests
afgenomen voor concentratie (Stroop-test), cognitieve
verwerkingssnelheid (‘Letter digit test’) en geheugen
(‘12-woordenleertest’). Deze tests worden zowel in de
klinische praktijk als in wetenschappelijk onderzoek
veelvuldig gebruikt om cognitieve stoornissen op te
sporen.3 4 Bij 63 deelnemers (11%) stond de diagnose
‘dementie’ geregistreerd in het medisch dossier van de
(verpleeg)huisarts.
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oorzaken van cognitieve achteruitgang
Hart- en vaatziekten worden in toenemende mate in verband gebracht met het ontstaan van dementie.5-10 Binnen
de ‘Leiden 85-plus Studie’ konden wij aantonen dat
85-jarige ouderen met twee of meer hart- en vaatziekten
in de voorgeschiedenis een slechtere cognitieve functie
hebben dan 85-jarigen zonder hart- en vaatziekten (tabel 1).11 Dit gold ook voor de concentratie en de cognitieve verwerkingssnelheid.
Omdat hart- en vaatziekten zijn gerelateerd aan een
slecht cognitief functioneren kwam de vraag naar voren
of risicofactoren voor hart- en vaatziekten ook risicofactoren zijn voor een achteruitgang van cognitief functioneren. Daarom onderzochten wij of bepaalde lipideprofielen vaker voorkwamen bij 85-jarige deelnemers
met slecht cognitief functioneren.12 Wanneer deelnemers met lage en hoge concentraties van totaalcholesterol, ‘low-density’-lipoproteïne(LDL)-cholesterol of
triglyceriden werden vergeleken, was er geen verschil in
cognitief functioneren (tabel 2). Dit is echter niet verwonderlijk omdat LDL-cholesterol, in tegenstelling tot
op middelbare leeftijd, op hoge leeftijd geen risicofactor
meer blijkt te zijn voor hart- en vaatziekten.13 Echter, de
MMSE-score was wel statistisch significant lager bij
lagere serumconcentraties van het ‘high-density’-lipoproteïne(HDL)-cholesterol (zie tabel 2). Deelnemers
met een lage concentratie HDL-cholesterol hadden
bovendien tweemaal zo vaak dementie als deelnemers
met een hoog HDL-cholesterol.
Ontsteking wordt in toenemende mate in verband
gebracht met het ontstaan van hart- en vaatziekten. Zo
hangt een verhoogde concentratie C-reactief proteïne
(CRP), als maat voor systemische ontsteking in het lichaam, samen met de aanwezigheid van hart- en vaatziekten, evenals verschillende cytokinen.14-16 Op basis
van de bevinding dat bij ‘interleukine-10-knock-outmuizen’ de hersenschade na ligatie van de A. cerebri media
TABEL 1. Samenhang tussen het aantal hart- en vaatziekten in de voorgeschiedenis en het cognitief functioneren van personen van 85 jaar te
Leiden11*

cognitief functioneren

aantal hart- en vaatziekten
0

algemeen
MMSE (punten)
specifiek
concentratie (Strooptest, aantal s)
verwerkingssnelheid
(LDT, aantal
letters/min)
geheugen (12-WLT,
aantal woorden)

1

p†

2

26 (26-27) 26 (26-27) 25 (24-27) 0,003
70 (65-74) 73 (71-79) 86 (81-92)  0,001
17 (15-18) 16 (15-18) 15 (15-17) 0,005
25 (23-26) 25 (24-27) 24 (22-26) 0,3

MMSE = ‘Mini-mental state examination’ (scorebereik in de onderzochte groep: 0-30); LDT = ‘letter-digit test’ (0-43); 12-WLT = 12-woordenleertest (4-35); de Stroop-test meet de concentratie (31-276). Voor
de Stroop-test geldt dat een lage score beter is dan een hoge; op de
andere genoemde tests is een hoge score beter dan een lage.
*Weergegeven zijn de mediane waarden (95%-BI).
†Jonckheere-Terpstra-trendtoets.
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2. Het algemeen cognitief functioneren gemeten met de MMSE
in samenhang met lipide- en lipoproteïnenconcentraties bij personen
van 85 jaar te Leiden12*

TABEL

stratum

totaalcholesterol
aantal personen
gemiddelde concentratie
in mmol/l
mediane MMSE-score
(95%-BI)
triglyceriden
aantal personen
gemiddelde concentratie
in mmol/l
mediane MMSE-score
(95%-BI)
LDL-cholesterol
aantal personen
gemiddelde concentratie
in mmol/l
mediane MMSE-score
(95%-BI)
HDL-cholesterol
aantal personen
gemiddelde concentratie
in mmol/l
mediane MMSE-score
(95%-BI)

p†

hoog

midden

laag

187

187

187

6,8

5,7

4,6

27 (26-27) 26 (25-27) 26 (25-27) 0,4
185

188

188

2,2

1,3

0,9

26 (25-26) 26 (25-27) 26 (26-27) 0,2
185

186

185

4,6

3,6

2,8

26 (25-27) 26 (26-27) 26 (25-27) 0,4
188

185

188

1,7

1,3

0,9

27 (26-27) 26 (25-27) 25 (24-26)  0,001

MMSE = ‘Mini-mental state examination’.
*De deelnemers aan het onderzoek werden in verschillende strata
ingedeeld op basis van de lipide- en lipoproteïneconcentraties.
†Jonckheere-Terpstra-trendtoets.

groter is dan bij muizen met een normale interleukine(IL)-10-productie,17 onderzochten wij de samenhang
tussen hart- en vaatziekten, ontstekingskenmerken en
cognitieve achteruitgang. Een indicator voor het inflammatoire profiel is de hoeveelheid cytokinen die door
monocyten na een lipopolysacharide(LPS)-stimulus ex
vivo worden geproduceerd. Deze productiecapaciteit is
voor een groot gedeelte erfelijk bepaald.18 Bij alle personen uit het onderzoek hebben wij de concentratie van
het pro-inflammatoire cytokine tumornecrosisfactor-α
(TNF-α) en het anti-inflammatoire IL-10 bepaald na een
ex-vivostimulus van 10 ng LPS.
Deelnemers met een beroerte in de voorgeschiedenis
bleken een lagere productiecapaciteit van IL-10 te hebben dan deelnemers zonder.19 Bovendien hadden 85-jarige deelnemers met een lage IL-10-productiecapaciteit
een 3 maal zo grote kans om gedurende de prospectieve
follow-up van de ‘Leiden 85-plus Studie’ te overlijden
aan een beroerte (relatief risico: 2,9; 95%-BI: 1,0-8,5)
dan deelnemers met een hoge IL-10-productiecapaciteit.
Verder bleek dat binnen de groep deelnemers met
hart- en vaatziekten in de voorgeschiedenis het cognitief
functioneren slechter was bij degenen met een proinflammatoir cytokineprofiel (figuur).20 Er was echter
geen verband tussen cytokineprofiel en cognitief functioneren bij ouderen die geen hart- en vaatziekten hadden.

vermijdbaar zijn als allen een goede cognitieve functie
zouden behouden. Voor de ziekte van Parkinson is dit
slechts 6%. Omdat bij oudste ouderen verschillende
ziekten en beperkingen vaak tegelijkertijd vóórkomen
bij een persoon, komt de totale optelsom van de PAR
uit boven de 100% (zie tabel 3).
Voor veel mensen is een achteruitgang van het cognitief functioren een schrikbeeld van het ouder worden.
Dit is niet alleen gebaseerd op de achteruitgang van zelfredzaamheid bij slecht cognitief functioneren, maar bijvoorbeeld ook op het effect op het kunnen aangaan en
onderhouden van sociale contacten.23 Beperkingen in
het lichamelijk en cognitief functioneren beïnvloeden
het welbevinden, bijvoorbeeld door deze aantasting van
de sociale contacten.24
beschouwing
Bovenstaande resultaten van de ‘Leiden 85-plus Studie’
illustreren dat een beperking in het cognitief functioneren een belangrijke bedreiging is voor de zelfredzaamheid van mensen op hoge leeftijd. Indicatoren van atherosclerose, zoals het aantal hart- en vaatziekten in de
voorgeschiedenis, en risicofactoren voor hart- en vaatziekten, zoals een lage HDL-cholesterolconcentratie,
blijken vaker voor te komen bij ouderen met een slechte cognitieve functie. Ouderen met hart- en vaatziekten
in de voorgeschiedenis en daarbij een pro-inflammatoir
ontstekingsprofiel functioneerden cognitief slechter dan
degenen met een anti-inflammatoir ontstekingsprofiel.
Analysen van de prospectieve metingen van de ‘Leiden 85-plus Studie’ bieden de mogelijkheid om in de
komende jaren verder op zoek te gaan naar oorzaken
van cognitieve achteruitgang. Ook de relatie tussen cog-
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gevolgen van slecht cognitief functioneren
Behalve de oorzaken van cognitieve achteruitgang21 onderzoeken wij binnen de ‘Leiden 85-plus Studie’ ook de
gevolgen van slecht cognitief functioneren voor de zelfredzaamheid in het dagelijks leven en voor het welbevinden.22
Bij alle deelnemers worden jaarlijks beperkingen in
zelfredzaamheid geïnventariseerd in 9 basale activiteiten van het dagelijks leven (ADL): opstaan uit bed, handen en gezicht wassen, aankleden, opstaan uit stoel, naar
toilet gaan, hele lichaam wassen, binnenshuis lopen,
ontbijt maken, en eten en drinken. Op 85-jarige leeftijd
konden 105 deelnemers (18%) minimaal 1 van deze 9
ADL-activiteiten niet zelfstandig uitvoeren en werden
daarom slecht zelfredzaam genoemd.
Ouderen met een beperking in het cognitief functioneren, gemeten als een MMSE-score van 23 punten of
lager, bleken een bijna 10 maal verhoogde kans te hebben op een slechte zelfredzaamheid (oddsratio: 9,3) (tabel 3). Ook deelnemers met een doorgemaakte beroerte of met de ziekte van Parkinson hadden een sterk verhoogd risico op een slechte zelfredzaamheid. Om het
relatieve aandeel van de verschillende ziekten en beperkingen als oorzaak van beperking van zelfredzaamheid
in de samenleving te onderzoeken, werd het populatieattributief risico (PAR) uitgerekend.22 De PAR combineert de sterkte van de samenhang (zoals weergegeven
in oddsratio’s) en frequentie van vóórkomen van de risicofactor. Voor zelfredzaamheid was de PAR voor een
beperking van het cognitief functioneren meer dan 70%,
terwijl de PAR voor de ziekte van Parkinson 6% was
(zie tabel 3). Ruim 70% van de beperkingen in zelfredzaamheid van 85-jarigen zou in de algemene bevolking
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Relatie tussen productiecapaciteit en cognitief functioneren voor 85-jarige personen in de Leidse bevolking met hart- en vaatziekten (a) en zonder (b).20 De strata van de kwartielen van de ratio van tumornecrosisfactor-α (pro-inflammatoir) en interleukine-10 (anti-inflammatoir) (TNFα-IL10-ratio) geven het ontstekingsprofiel weer. De Stroop-test meet de concentratie. In de groep
met hart- en vaatziekten was er een verband tussen cytokineprofiel en cognitief functioneren (p = 0,03; Jonckheere-Terpstratrendtoets) en in de andere groep niet (p = 0,5). De data zijn weergegeven in medianen en de verticale lijnstukken geven de
95%-BI weer.
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TABEL 3. Relatieve bijdrage van aandoeningen aan de beperking van zelfredzaamheid van 597 personen van 85 jaar in de algemene populatie te
Leiden21

zelfredzaamheid (in %)*

diabetes mellitus
chronisch obstructief longlijden
beroerte in de voorgeschiedenis
ziekte van Parkinson
beperking van cognitief functioneren (MMSE  23)
slechte visus ( 0,5 beide ogen)
depressie (GDS-15  4)†

goed
(n = 492)

slecht
(n = 105)

15
12
6
1
28
18
22

21
11
31
9
84
42
43

OR (95%-BI)

PAR (in %;
95%-BI)

1,5 (0,9-2,5)
0,9 (0,4-1,7)
6,7 (3,8-12)
7,5 (2,6-22)
9,3 (5,3-16)
4,2 (2,6-6,8)
2,7 (1,4-5,2)

6 (2-10)
–1,5 (–4-1)
22 (18-26)
6 (4-8)
73 (69-77)
33 (28-39)
25 (18-33)

OR = oddsratio; PAR = populatieattributief risico; MMSE = ‘Mini-mental state examination’; GDS-15 = ‘Geriatric depression scale’ met 15 items.
*Slecht zelfredzaam = één of meer van 9 activiteiten van het algemene dagelijks leven (ADL) niet zelfstandig kunnen uitvoeren. De kans hierop
bij personen met een aandoening staat vermeld onder ‘oddsratio’ en de mate waarin de aandoening bijdraagt aan de slechte zelfredzaamheid in
de algemene populatie staat onder ‘populatieattributief risico’.
†De GDS-15 werd alleen afgenomen bij mensen met een MMSE-score  18.

nitieve achteruitgang en het verlies van zelfredzaamheid
is natuurlijk een belangrijke onderzoeksvraag.
Wat hebben deze resultaten voor betekenis voor
de klinische praktijk? Interventiestudies gericht op het
voorkómen van cognitieve achteruitgang en dementie
hebben tot heden (nog) niet geleid tot een doorbraak.
De behandeling met niet-steroïde anti-inflammatoire
geneesmiddelen (NSAID’s),25 26 of cholinesteraseremmers27 en de vaccinatie met β-amyloïd 28 29 lieten slechts
zeer geringe voordelige effecten zien in het voorkómen
van dementie of de behandeling daarvan. Resultaten
van studies naar het effect van behandeling van risicofactoren voor hart- en vaatziekten op het ontstaan van
cognitieve achteruitgang bij ouderen bieden mogelijk
meer perspectief. Een strikte behandeling van hypertensie met calciumantagonisten bij ouderen van 60 tot 80
jaar bleek te resulteren in een halvering van het aantal
nieuwe gevallen van dementie.30 31 Echter, in een placebogecontroleerd onderzoek onder ruim 5000 ouderen
(70 tot 82 jaar) had een 3-jarige behandeling met pravastatine geen beschermend effect op het cognitief functioneren.32
conclusie
De achteruitgang van cognitief functioneren vormt een
belangrijke bedreiging van de zelfredzaamheid en het
welzijn van oudste ouderen. Ouderen met een verminderde zelfredzaamheid hebben formele en informele
hulp nodig. Door het toenemen van het absolute en
relatieve aandeel van de oudste ouderen in onze maatschappij zal deze hulpvraag ook blijven stijgen, tenzij er
preventieve maatregelen worden gevonden om cognitieve achteruitgang op hoge leeftijd te kunnen voorkomen. Omdat er steeds meer aanwijzingen komen dat
vasculaire factoren een belangrijke rol spelen bij het ontstaan van dementie, kan de beïnvloeding van vasculaire
risicofactoren een interessante therapeutische mogelijkheid hiervoor zijn. Toekomstig onderzoek moet echter
nog uitwijzen in hoeverre beïnvloeding van de verschillende vasculaire risicofactoren zal leiden tot een ver982
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minderde achteruitgang van cognitief functioneren op
hoge leeftijd.
Belangenconflict: geen gemeld. Financiële ondersteuning: de
studie werd in de periode 1997-2001 deels gefinancierd door
het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport.
abstract
Causes and consequences of cognitive decline in the very elderly; the ‘Leiden 85-plus Study’
– In view of the absolute and relative increase in the number of
oldest old, it is important to identify the causes and consequences of disease in this group. One of the areas of focus in
the ‘Leiden 85-plus Study’, a population-based prospective
study amongst 85-year-olds in the Dutch town of Leiden, is
therefore to study the causes and consequences of cognitive
decline in the very elderly.
– Cognitive impairment is the main threat to independence in
the oldest old; 85-year-old people with impaired cognitive function (prevalence: 35%) have a ten times greater risk of being
limited in their activities of daily life. If this cognitive impairment could be prevented, a large proportion of the independence limitations in the general population could be prevented
(population attributable risk: 70%). Limitations in cognitive
functioning are strongly associated with the incidence of
cardiovascular disease, as well as with a lower average HDLcholesterol concentration and signs of inflammation.
– Vascular factors appear to be closely related to development
of cognitive impairment in very elderly. Therefore, future
therapeutic research will have to demonstrate to what extent
influencing the cardiovascular risk factors can lead to the prevention of cognitive decline in the very elderly.
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Aanvaard op 14 april 2003

100 jaar geleden
Over turnen, leraressen en het corset
Woensdagmorgen woonde ik in sectie D de zitting bij, waar
schmidt (Bonn) en möller (Altona) het turnen en de lichaamsspelen voor de jeugd inleidden. De eerste is medicus, de
tweede gymnastiekonderwijzer en ieder lichtte de stellingen,
die zij over hun onderwerp gezamelijk hadden opgesteld, van
zijn standpunt toe.
Een welddadige overeenstemming tusschen den hygiënist en
den onderwijzer viel ook daarbij te bespeuren. Trouwens herhaaldelijk op dit congres kon dat worden geconstateerd en wel
in dien zin dat men van paedagogische zijde meer en meer het
goed recht der hygiëne en van de door haar gestelde eischen
ten opzichte van het schoolwezen gaat inzien. Door schoolmannen werden op dat gebied nu zelf eischen gesteld, waarmede zij voor tien jaren de hygiënisten zouden hebben afgewezen. Zoo ook hier. Dat de waarde van het schoolsche turnen
voor de gezondheid overschat is en dat daarnaast aan het vrije

spel op de school een plaats moet worden ingeruimd, wordt
meer en meer toegegeven. In ons land nog maar in theorie, in
Duitschland heeft men het Engelsche voorbeeld reeds hier en
daar in praktijk gebracht.
Gelijk möller het zoo teekenachtig uitdrukte, het turnen,
zoo goed bedoeld als lichaamsoefening, is te veel als leerstof
behandeld; ook hierop heeft zich het schoolstof neergelaten.
Vooral toornde hij tegen zijn vrouwelijke collegae. Hij kent er
eene, die met haar leerlingen de theorie behandelt, ze die uit
het hoofd laat leeren en dan . . . met ze gaat theedrinken. Als
het waar is, wat jean paul gezegd heeft, dat de vrouw drie
zielsorganen heeft, de hersenen, het lichaam en de kleeding,
dan ziet inleider in het corset het symbool van den ingesnoerden geest dier leeraressen.
(Particuliere Correspondentie. Ned Tijdschr Geneeskd 1904;
48I:869.)
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