
Beste deelnemers aan het 100-
plus Onderzoek, familieleden van 
honderdplussers, relaties, collega’s en 
geïnteresseerden, 

Dit jaar komt de nieuwsbrief iets later dan 
u van ons gewend bent. Maar we hebben 
zeker niet stil gezeten. Er is juist heel veel 
gebeurd gedurende de afgelopen periode.  
In deze nieuwsbrief willen we u graag laten 
weten wat dat ons allemaal heeft opgeleverd.

COVID-19
Een groot deel van ons jaar heeft, dat zal u niet 
verbazen, in het teken gestaan van de COVID-19 
pandemie. Deze situatie heeft natuurlijk veel 
impact gehad op u als 100-plusser. Ook ons 
onderzoek heeft de gevolgen van de pandemie 
moeten ondervinden. Zoals u wel weet konden 
we een lange tijd geen nieuwe 100-plussers in 
ons onderzoek includeren. Ook hebben we de 
jaarlijkse bezoeken aan u een lange tijd stil 
moeten leggen. We hebben tot twee keer toe 
de 100-plus dag moeten uitstellen (daarover 
later meer). We voelden ons machteloos dat 
we u niet langer konden bezoeken. Al helemaal 
toen we in alle media moesten vernemen dat 
velen van u zeer lang afgezonderd waren 
van uw familie en vrienden. We hebben u 
geprobeerd op te beuren met kaarten en 
een videoboodschap. Maar nu alles langzaam 
weer open gaat merken we dat er geen 
vervanging bestaat voor de warmte van een 
persoonlijke ontmoeting. Dus laten we hopen 
dat nieuwe ‘lock-downs’ ons in de toekomst 
bespaard zullen blijven: dit nooit meer.

Alles online: een screenshot van de Zoom-sessie die de 
kerstvakantie 2020 inluidde.

Impact
Wat de impact van COVID-19 op ons onderzoek 
betreft: we konden een tijd het laboratorium 
niet in om proeven te doen, dus alles lag stil. 
Enerzijds was dit erg lastig, omdat vóór de 
epidemie het momentum er lekker in zat. 
Anderzijds gaf het ook ruimte om het vele 
papierwerk dat nog op ons bordje lag af te 
ronden. Zo hebben we eindelijk onze website, 
www.100plus.nl, kunnen aanpassen! Heeft u 
deze al gezien? Hij is prachtig geworden. We 
hopen  dat  u er alles op kunt vinden wat u 
wil weten over het 100-plus Onderzoek. En als 
u toch nog  vragen  heeft of mist u iets op 
de website, laat  het ons  vooral weten, dan 
passen we dat aan.

Subsidies
Ook hebben we het afgelopen jaar meerdere 
subsidieaanvragen geschreven. Wij hebben 
subsidie nodig om alle bezoeken aan u en alle 
proeven die we in het laboratorium doen te 

jaren een aantal artikelen hebben gepubliceerd 
in gerenommeerde wetenschappelijke 
tijdschriften, kunnen wij nu aantonen waartoe 
wij met dit onderzoek in staat zijn. Dat maakt 
het voor subsidieverstrekkers interessanter 
om ons te ondersteunen. Toegekend zijn 
onder andere de voorstellen die wij hebben 
ingestuurd naar de Bright Focus Foundation 
(een Amerikaanse subsidieverstrekker), Health 
Holland, en een Vidi subsidie van de Nederlandse 
Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek. 
Tezamen geeft dat ons nu de ruimte om een 
aantal proeven te doen die we al een poosje op 
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Onze nieuwe website is live: zie www.100plus.nl



ons wensenlijstje hebben staan. Zo willen we 
bepaalde eiwitten meten in het bloed, dat we 
eerder bij u hebben afgenomen. Dit willen we 
doen  om te kijken in hoeverre deze nu juist met 
de ziekte of juist veroudering verband houden. 

 

Uitbreiding 100-plus team
Daarnaast zijn we een groot project gestart 
waarin we met een nieuwe techniek uw 

Met de bestaande technieken konden we alleen 
kleine stukjes meten, maar met deze nieuwe 
techniek kunnen we hele lange stukken meten, 
waardoor sommige gedeelten van uw erfelijk 
materiaal voor het eerst afgelezen kunnen 
worden. We verwachten hier ontzettend veel 
van te kunnen leren. U zult wel begrijpen: om 
al deze plannen uit te voeren hebben we dus 
ook nieuwe onderzoekers nodig, En inderdaad, 

website. Verderop in deze nieuwsbrief zullen 
we deze nieuwe mensen aan u introduceren, 
met daarbij aan welke projecten zij werken.

Promotie Niccoló Tesi
Op 28 september 2021 beleefden we 
een ontzettend mooie dag: Niccolò  Tesi 
promoveerde! In zijn onderzoek “De genetica 
van cognitief gezonde 100-plussers”, heeft hij 
uw erfelijk materiaal  vergeleken met dat van de 
gemiddelde Nederlandse populatie, en dat van 
Alzheimer patiënten. Nicco heeft aangetoond 
dat u, de gezonde 100-plusser, genetisch 
beschermd bent tegen dementie. Dankzij zijn 
werk weten we dat bepaalde erfelijke factoren 
een belangrijkere rol spelen dan anderen bij 
het in stand houden van de hersenfuncties. 
Uiteraard zijn het deze factoren waarin wij zeer 
geïnteresseerd zijn voor vervolgonderzoek. En 
dan wil ik toch niet onvermeld laten: het was 
een groot feest dat we tijdens deze promotie-
plechtigheid bij elkaar konden zijn. Het feest 
na de promotie leek wel een ontlading van alle 
feestelijkheden en afzwaaimomenten die we 
de afgelopen periode niet mochten meemaken.

Een blik vooruit
En dat brengt mij meteen naar de 100-plus 
dag, want ook deze hebben we in de afgelopen 
periode moeten missen. We konden geen 
inschatting maken over de ontwikkelingen van 
het Corona virus in het najaar, waardoor het 
organiseren van een 100-plus dag onmogelijk 
werd. Dus na wikken en wegen hopen we dag 
in de lente te organiseren: dan hopen we dat 
het virus niet opnieuw roet in het eten zal 
gaan gooien. Zodra we een datum in het vizier 
hebben zullen we dat met u communiceren.
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Wat een feest! We hebben de prestigieuze VIDI subsidie 
binnen! Deze foto’s zijn gemaakt tijdens onze eerste 
face to face meeting van het jaar: een 100-plus BBQ bij 
Sven in de tuin (binnen mocht niet). We hebben op het 
goede nieuws geproost met een mooie champagne! Het 

elkaar weer te zien!
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In september 2021 mochten we elkaar eindelijk weer 
zien op het werk! Ook mochten we gelijk allemaal 
nieuwe medewerkers verwelkomen. Van links naar 
rechts: Matthijs de Waal, Chandeny Bennewitz en 
Marieke Graat.

28 september 2020. Nadat Niccoló Tesí zijn proefschrift 
met succes heeft verdedigt (zie de zojuist behaalde bul 
in zijn handen), leest Henne de laudatio voor: een woord 
van waardering voor Nicco en zijn prachtige werk. 



Tot slot: het voelt alsof er een nieuwe wind 
gaat waaien binnen het onderzoek: we zijn 
als onderzoeksgroep  volwassen geworden  
en we zijn zelfs een eigen research-sectie 
geworden bij de Afdeling Humane Genetica 
van  Amsterdam UMC, waarbij  we onze warme 
banden met Alzheimercentrum Amsterdam 
koesteren. Het bestieren van zo’n nieuwe 
onderzoeks-sectie brengt weer nieuwe 
uitdagingen met zich mee, deze gaan we graag 
aan, en we zullen zien wat voor moois ons dat 
zal brengen!

Voor nu wens ik u veel plezier met het lezen 
van deze nieuwsbrief. 

Een warme groet, namens 
alle onderzoekers van het 
100-plus Onderzoek,

Dr. Henne Holstege
Hoofdonderzoeker

ENKELE FEITJES

GEMIDDELDE LEEFTIJD BIJ START:

100,7 JAAR

OUDST LEVENDE DEELNEMER:

109 JAAR

70,6% IS VROUW

56,3% WOONT NU ZELFSTANDIG

AANTAL DEELNEMERS

100-PLUSSERS: 391

PARTNERS 100+ERS: 4

BROERS/ZUSSEN: 27

KINDEREN: 302

SCHOONKINDEREN: 93
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Dit was de 100-plusdag in 2019. We hopen in de lente 
van 2022 weer zo’n mooie dag te organiseren.

Een van de meest onvergetelijke momenten van de 
100-plusdagen: een dans met Willeke Alberti in 2017.
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Promotie!
Niccoló is op 28 september gepromoveerd tot Dr. Niccoló Tesi. In zijn onderzoek 
heeft Nicco gekeken naar de genetische achtergrond van de deelnemers aan 
de 100-plus studie. Hoe kunnen 100-plussers zo’n hoge leeftijd bereiken zonder 
dement te worden? Hij heeft ontdekt dat de 100-plussers in het onderzoek meer 
erfelijke factoren hebben die beschermen tegen dementie, en juist minder 
erfelijke factoren die het risico op dementie verhogen. Het genoom (verzameling 
van alle genen) van de honderdjarigen is verrijkt 

immuunsysteem en op de regulatie van cellulaire stress. 

Met zijn onderzoek is Nicco de tweede promovendus van het 
100-plus onderzoek! De volgende promovendus is Andrea. Zij 
onderzoekt hoe de hersenen van cognitief gezonde 100-plussers 
verschillen van mensen die wél dement worden. 

PUBLICATIES

EEN GREEP BEVINDINGEN UIT RECENTE PUBLICATIES
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Ik ben Susan Rohde, promovendus. Als neurobiologe ben ik vereerd om te 
mogen onderzoeken hoe de hersenen van 100-plussers er uit zien. Met mijn 
promotieonderzoek hoop ik te ontrafelen wat de hersenen van 100-plussers 
anders maakt dan de hersenen van mensen die helaas op jongere leeftijd 
dementie ontwikkelen. Hiervoor zal ik vooral kijken naar de afweercellen 
van het brein, omdat ik denk dat deze in 100-plussers beter werken. 

Mijn naam is Mayca Thijssen en ik ben in maart 2021 gestart als project 
manager bij het 100-plus onderzoek. Ik ben vooral achter de schermen 
druk bezig om het onderzoek zo goed mogelijk te laten verlopen. Het is 
een veelzijdige functie met veel afwisselende werkzaamheden. Bij zo’n 
onderzoek komt toch meer kijken dat je denkt! Ik kijk er zeer naar uit u 
te mogen ontmoeten!

Ik ben Alex Salazar, postdoctoraal student sinds juli 2021. Ik ben een bio-
informaticus en onderzoek genen die vatbaar zijn voor mutaties. Uit eerder 
onderzoek is gebleken dat dit type genen een rol speelt bij verschillende 
hersenaandoeningen. Mogelijk hebben ze ook invloed op onze cognitieve 
gezondheid naarmate we ouder worden. Met mijn onderzoek probeer 
ik de potentiële rol van deze genen in leeftijd gerelateerde cognitieve 
gezondheid beter te begrijpen. 

Mijn naam is Matthijs de Waal en in september ben ik gestart als 
promovendus bij het 100-plus onderzoek. Hier zal ik voornamelijk in het 

die geassocieerd wordt met de ziekte van Alzheimer (het SORL1 gen). Het 
is echter nog onduidelijk welke varianten van dit gen ziekteverwekkend, 
risico verhogend of goedaardig zijn. Dit wil ik in kaart gaan brengen tijdens 
het onderzoeksproject.

Ik ben Marieke Graat en ik ben in september gestart als onderzoeksassistent 
bij het 100-plus onderzoek. Ik heb neuropsychologie gestudeerd in 
Maastricht en daarna gewerkt als software-programmeur. Van de 
verschillende werkzaamheden die ik zal hebben, lijken de huisbezoeken 
bij u, de 100-plussers, mij het leukste. Ik kijk er naar uit om u allemaal te 
leren kennen! 

Het 100-plus team is aan het groeien! Hieronder stellen de nieuwste 
medewerkers zich aan u voor: 

EVEN VOORSTELLEN

Mijn naam is Chandeny Bennewitz. Ik ben in september gestart als  
stagiaire bij het 100-Plus onderzoek. Binnen het onderzoek ben ik 
betrokken bij de informatieverzameling tijdens de huisbezoeken en 
voor mijn masteropleiding aan de Universiteit van Amsterdam zal ik een 
onderzoeksverslag schrijven. Ik kijk er enorm naar uit om te mogen werken 
met zo’n unieke en speciale groep als de 100-plussers! 
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Afscheid 
Naast het verwelkomen van al onze nieuwe collega’s hebben we helaas 
ook afscheid moeten nemen van Esther Meijer. Na bijna 4 jaar bij het 
100-plus Onderzoek gewerkt te hebben is zij per 20 september begonnen 

samenwerking en wensen haar veel succes bij haar nieuwe baan! 

NIEUWSBRIEF

Even voorstellen
Dit keer mogen we een heel bijzonder duo aan jullie voorstellen. Dit duo heeft namelijk dit 
jaar hun 101e verjaardag samen mogen vieren. Het is natuurlijk al speciaal om deze mijlpaal te 
bereiken, maar het is wel heel bijzonder om dit samen met elkaar te vieren.  

Een tweeling van 101 jaar! An Balk-van Lunteren (thans 101 jaar) en Diny Hendriks van 
Lunteren (onlangs overleed zij op 101 jarige leeftijd).

Het gezin van Lunteren rekende op één kind, dus het was 
wel even schrikken toen de eeneiige tweeling ter wereld 

liefde, aandacht en kansen. Van jongs af aan leken de 
zussen al ontzettend veel op elkaar. Ze droegen dezelfde 
kleren, hebben jarenlang samen aan gymnastiek gedaan en 
ook dezelfde opleiding gevolgd. Ondanks dat ze al geruime 
tijd niet meer bij elkaar in de buurt woonden, hadden 
ze wel nog heel regelmatig contact totdat Diny onlangs 
overleed. 
 
We weten dat erfelijkheid een zeer belangrijke rol speelt bij het behoud van een heldere geest 
tot op hoge leeftijd. Toch zijn An en Diny de eerste in de familie die zo oud worden. Wat denken 
ze zelf dat de reden is dat ze zo oud zijn geworden? Wij belden An op om het haar te vragen. 
Ondanks dat ze altijd geprobeerd heeft om zo prettig mogelijk te leven, is er geen geheim wat 
ze met ons kan delen. Ze heeft naar eigen zeggen niets bijzonders gedaan. Ook zus Diny heeft 
heel normaal geleefd. De zussen hebben gegeten wat ze lekker vonden, af en toe op een feestje 
gerookt en met mate alcohol gedronken. Wel zijn ze gedurende hun leven erg actief geweest en 
hebben ze altijd veel vrienden gehad. Zou daar dan misschien het antwoord liggen? Of zijn het 
toch de genen? An laat het aan ons over om dat te onderzoeken!
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Een terugblik naar eerdere 100-plusdag edities, met de thema’s geur en tast.

Diny Hendriks-van Lunteren en An Balk-van 
Lunteren, op deze foto allebei 100 jaar. 

Copyright Sanne Terlouw.
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De 100-plus dag wordt uitgesteld tot de lente 2022. 

Tot onze grote spijt kunnen wij ook dit jaar helaas geen 
100-plusdag organiseren. Wij vinden dit ontzettend jammer, 
maar de onzekerheid vanwege de ontwikkelingen van de Corona 
epidemie is op dit moment te groot. Wij hebben daarom besloten 
om de volgende 100-plusdag in de lente van 2022 te organiseren. 
U ontvangt hier meer informatie over zodra we meer duidelijkheid 
hebben over datum en plaats. Wij hopen zeer dat COVID-19 dit 

keer géén roet in het eten zal gooien. 
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Amsterdam Neuroscience - jaarlijks evenement

Op 1 oktober heeft de Amsterdam Neuroscience 
Annual Meeting voor de 6e keer plaatsgevonden. 
Tijdens dit jaarlijkse evenement komen 
neurowetenschappers en clinici van Amsterdam 
UMC, VU  Amsterdam  en  Universiteit  van  
Amsterdam samen. Het thema van dit jaar was 
‘veerkracht’. Hoe veerkrachtig is het brein? 
Beschermt veerkracht de hersenen tegen stress 
en ziekte? 

In het teken van dit thema heeft Henne een presentatie gegeven 
over het 100-plus Onderzoek. Tijdens deze presentatie heeft ze 
uitgelegd op welke verschillende manieren wij onderzoeken hoe 
het mogelijk is om te ontsnappen aan cognitieve achteruitgang 
tijdens het ouder worden. Ook was meneer van Vollenhoven, 
één van onze deelnemers, aanwezig voor een interview. 
Hoe denkt hij dat hij zo oud is geworden? Ligt dat in lijn 
met wat we tot nu toe in het onderzoek hebben gevonden?

Meneer van Vollenhoven speelt nog elke dag piano. U begrijpt het 
al, deze kans konden we natuurlijk niet aan ons voorbij laten gaan... 
We  hebben  een  piano  geregeld  en aan het eind van het interview 
heeft hij heeft voor de hele zaal opgetreden!

Internationale aandacht voor het 100-plus Onderzoek
De afgelopen periode hebben verschillende buitenlandse media interesse getoond in het 100-
plus onderzoek. Zo zijn er artikelen over het onderzoek verschenen in de New York Times en de 
Spaanse krant El País! 

De artikelen kunt u via onderstaande links lezen: 
(in het Engels)

https://www.nytimes.com/2021/06/21/well/mind/aging-memory-
centenarians.html

(in het Spaans)
https://elpais.com/ciencia/2021-07-24/los-secretos-de-los-centenarios.
html

NIEUWSBRIEF
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DANKBAAR VOOR UW STEUN
ZONDER DE GEWELDIGE STEUN VAN BEDRIJVEN, STICHTINGEN EN DONATEURS KAN HET 100-
PLUS ONDERZOEK NIET VOORTGEZET WORDEN. WIJ ZIJN ALLE SPONSOREN EN DONATEURS 
ZEER DANKBAAR VOOR HUN ONMISBARE STEUN!

U helpt ons natuurlijk al ontzettend door uw deelname aan ons onderzoek. Maar er is nog een 
manier om een belangrijke bijdrage te leveren. Onderzoek is duur, zo kost het onderzoeken van 
erfelijk materiaal bijvoorbeeld al €800,- per deelnemer. Uw hulp is dus hard nodig en wij zijn u 
zeer dankbaar voor uw steun! Alle giften komen ten goede aan het onderzoek. 

Doneren kan op: 
IBAN NL 46 INGB 0000 0048 18, t.n.v. Stichting VUmc Fonds o.v.v. 100+ onderzoek. 

Dit kan ook via het online formulier op de 
website www.alzheimercentrum.nl/doneer-nu.

Wist u dat u ook kunt schenken met 
belastingvoordeel? En dat u ook kunt bijdragen 
via uw testament? Voor vragen hierover kunt 
u contact opnemen met onze relatiemanager 
Sylvia Voogt op telefoonnummer 06 - 11 586 169 
of per e-mail naar s.voogt@amsterdamumc.nl. 

Alzheimer Socks

Alzheimer Socks zijn twee sokken die sterk van 
elkaar verschillen. Dit verschil staat symbool voor de 
staat van verwarring waarin mensen met een vorm 
van dementie kunnen verkeren. De sokken nodigen 
mensen uit om het gesprek over dementie aan te 
gaan. Zo dragen de sokken bij aan de bewustwording 

onderzoek. 

Dit jaar symboliseren de sokken ook de kracht van 
muziek. Onderzoek heeft aangetoond dat muziek 

waardoor er soms meer contact mogelijk is. Bestel 
de sokken vandaag nog op www.alzheimersocks.nl
& BEAT Alzheimer! 

10



POSTADRES

Alzheimercentrum Amsterdam
T.a.v. 100-plus Onderzoek
Postbus 7057
1007 MB Amsterdam
T: 020 444 5276
E: 100plus@vumc.nl
W: 100plus.nl

Wilt u de nieuwsbrief niet meer ontvangen? 
Stuur dan een email naar 100plus@vumc.nl
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NIEUWE DEELNEMERS

Bent u of kent u iemand van 100 
jaar of ouder die nog helemaal bij 
de pinken is?

Meldt u zich dan bij ons aan. Wij 
zoeken nog steeds nieuwe 100-plus 
deelnemers voor het onderzoek. 
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