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Agenda

November 2022: ONWAR - jaarlijkse promovendi bijeenkomst

December 2022: kerstkaart voor deelnemers

Maart 2023: 100+ retreat

Maart 2023: Alzheimer en Parkinson conferentie - Zweden

Voorjaar 2023: 100+ bijeenkomst

Najaar 2023: 100+ nieuwsbrief

De komende maanden staan er veel leuke activititeiten op de planning.

Een aantal hoogtepunten uit 2021/2022



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

De tijd vliegt. Voor u ligt de nieuwsbrief 
van 2022, een jaar waarin wederom veel 
is gebeurd. In deze nieuwsbrief brengen 
we u graag op de hoogte van wat er 
allemaal speelt bij het 100-plus onderzoek.

Vlak na het versturen van de nieuwsbrief van 
2021 hielden we ons hart weer vast. Toen de 
besmettingen in Nederland weer opliepen, 
konden we u alweer niet bezoeken. Achteraf 
gezien hebben we gedurende bijna twee jaar 
amper nieuwe 100-plussers in ons onderzoek 
kunnen includeren. Gelukkig  vinden er inmiddels 
weer volop bezoeken plaats: we mogen hen die 
al langer meedoen eindelijk weer persoonlijk 
ontmoeten en we hebben al flink wat nieuwe 
100-plussers aan het onderzoek toegevoegd.

Hét hoogtepunt van het afgelopen jaar was 
dan ook ontegenzeggelijk dat we elkaar 
weer mochten treffen op de 100-plus dag, 
op 3 juni. Want wat hadden we dat gemist in 
de twee COVID-jaren daarvoor. We hebben 
nadien prachtige reacties van u mogen 
ontvangen, en dat geeft ons zoveel energie 
om deze dag te blijven organiseren. Een 
van de reacties was van Dhr. Barleeus. Hij 
schreef ons een gedicht waardoor ik, bij 
het lezen ervan, even een paar keer moest 
slikken, zo mooi! Zijn gedicht staat verderop 
in deze nieuwsbrief afgedrukt, want het is 
een prachtige weergave van de 100-plus dag.

Ook het afgelopen jaar heeft ons onderzoek 
veel aandacht gekregen van nationale en 
internationale media.  Zo verscheen er 
voor de tweede keer een artikel over onze 
100-plussers in de New York Times, maar ook 
de UK Times, en de NewScientist schonken 
aandacht aan het onderzoek. Én we zaten bij 
Humberto Tan aan tafel! Daarnaast heeft onze 
promovenda Nina Beker de dissertatieprijs van 
de Nationale Vereniging van Neuropsychologie 
gewonnen. Wat een eer! Zij bracht heel 
precies in kaart in hoeverre het denkvermogen 
van 100-plussers behouden blijft en hoe 
we dat in de hersenen kunnen terugzien.

Inmiddels lopen er vele projecten die 
gezamenlijk het 100-plus onderzoek vormen. 
Zo zien we nu steeds beter wat er zo anders 
is aan uw brein ten opzichte van breinen 
van mensen die wel dementeerden tijdens 
veroudering. We zien bijvoorbeeld dat uw 
brein op sommige vlakken gemiddeld bijna 
30 jaar jonger is dan we op basis van uw 
leeftijd zouden verwachten. Dat zijn nog eens 
spannende resultaten! Want welke genen en 
welke eiwitten zijn daarbij betrokken? Daar 
kunnen we belangrijke lessen uit trekken. 
We zijn de resultaten nu aan het opschrijven. 

Mede dankzij dit soort resultaten en de 
artikelen die we de afgelopen jaren hebben 
gepubliceerd over ons onderzoek raken we 
steeds meer onder de aandacht van andere 
wetenschappers, die ons maar al te graag willen 
helpen met het formuleren van een antwoord 
op de vraag: “hoe kan het dat ú zo gezond 
kan blijven maar andere mensen niet?” We 
werken dan ook steeds intensiever met andere 
wetenschappers samen en we delen veel data. 
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Want: hoe meer goede wetenschappers met 
de data werken, hoe sneller we begrijpen wat 
ervoor nodig is om een menselijk brein voor 
een lange periode gezond te houden. En dat 
is een belangrijke stap voor het ontwikkelen 
van medicatie die kan bijdragen aan het 
voorkomen van dementie. Dit is uiteraard nog 
toekomstmuziek, maar het is wel degelijk 
ons doel. Daarom zijn deze samenwerkingen 
niet alleen heel erg leuk en leerzaam 
voor ons, maar ook echt van groot belang.

Naast de samenwerkingen met andere 
onderzoekers, zijn er ook een heleboel 
geweldige onderzoekers aan onze eigen 
onderzoeksgroep toegevoegd. Ze stellen zich 
allemaal aan u voor in deze nieuwsbrief. 
U zal wel zien, de groep is wederom flink 
gegroeid met onderzoekers van heinde en 
verre, en het maakt onze onderzoeksgroep een 
geweldige internationale mix van enthousiaste 
jonge mensen. Dat maakt mij zeer trots. 
Recent waren een aantal van onze onderzoekers 
aanwezig bij de jaarlijkse meeting van 
de neurowetenschappen. Dit evenement 
vond plaats in de Johan Cruijff ArenA.

Al deze nieuwe onderzoekers helpen ons mee 
met onze zoektocht naar factoren die u al die 
jaren hebben beschermd tegen dementie. 
Maar, het andere einde van het spectrum 
onderzoeken we ook, namelijk naar factoren 
die juist risico-verhogend zijn. Binnenkort zal 
er een publicatie uitkomen in het tijdschrift 
Nature Genetics, waarin we beschrijven dat 
we twee nieuwe Alzheimer-genen hebben 
ontdekt. Hier zijn we uiteraard heel erg trots 

op, want dit is juist voor de Alzheimerpatiënt 
van groot belang. Die wil graag weten: in 
hoeverre is mijn Alzheimer erfelijk? Dr. 
Sven van der Lee uit onze groep is hier heel 
druk mee bezig. Hij was onlangs te zien in 
het Jeugdjournaal toen hij aanwezig was 
bij een zomerkamp speciaal georganiseerd 
voor kinderen met een ouder die kampt met 
dementie. U ziet, we hebben ook in 2022 niet 
stilgezeten en we hopen zo door te gaan in 2023. 

Ik wens u heel veel leesplezier met deze 
nieuwsbrief. Tot op de 100-plus dag!

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

Dr. Henne Holstege
Hoofdonderzoeker

Wilt het item van Sven graag een keer terugzien? 
Dit kunt u terugvinden op onze website.
Op onze website www.100plus.nl  houden we 
u graag op de hoogte van alle nieuwsberichten 
en aankomende evenementen. Mocht u iets 
missen op de website, geef dit dan vooral 
door, dan kunnen wij dit voor u aanpassen.

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

INTRODUCTIE
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van Bree and Guimaraes, et al. 

Genome Research, 2022

Door middel van nieuwe 

technologieën zijn we in staat 

om specifieke elementen van het 

DNA, die veel variëren binnen 

de populatie, te bekijken.  

 
Sommige van deze DNA-

elementen kunnen op latere 

leeftijd bijdragen aan de 

ontwikkeling van neurologische 

aandoeningen, zoals de ziekte 

van Alzheimer.

RECENTE PUBLICATIE

ENKELE FEITJES

GEMIDDELDE LEEFTIJD BIJ START:

101,2 JAAR

OUDST LEVENDE DEELNEMER:

108 JAAR

70,5% IS VROUW

46,9% WOONT NU ZELFSTANDIG

AANTAL DEELNEMERS

100-PLUSSERS: 409

PARTNERS 100+ERS: 4

BROERS/ZUSSEN: 35

(SCHOON)KINDEREN:  361

NIEUWSBRIEF

6

Personeelsvereniging AEGON

Afgelopen jaar hebben wij een hele mooie donatie gekregen van de personeelsvereniging van 
AEGON. We willen hen hier heel graag hartelijk voor danken. Mede door deze donatie hebben 
wij twee nieuwe auto’s kunnen aanschaffen. Het praktisch team rijdt nu rond in deze twee 
auto’s om u thuis te kunnen bezoeken.

Op de foto hiernaast ziet u hoe Henne de 
donatie in ontvangst heeft mogen nemen.
Verderop in de nieuwsbrief kunt u meer 
lezen over de auto’s.  



Zomerkamp breinspoken
In het weekend van 12-15 augustus werd er een speciaal zomerkamp georganiseerd. Het zomerkamp 
was voor kinderen van 8-18 jaar met een jonge ouder met dementie. Het motto van het kamp was 
‘Samen in strijd tegen de breinspoken’. Als kind van een ouder met dementie op jonge leeftijd 
groei je op in andere omstandigheden, met heel wat zorgen. Onze collega’s Janna en Sven waren 
ook aanwezig op dit kamp om de kinderen een ongedwongen en leerzaam weekend te verzorgen. 

Tijdens het kamp ontmoetten de kinderen en 
de gezonde ouders elkaar, werd  er met elkaar 
gesproken over de ervaringen, informatie 
uitgewisseld en verschillende activiteiten 
ondernomen. In het jeugdjournaal werd er 
aandacht besteed aan dit zomerkamp.
https://youtu.be/jrfjPC0eViI

NIEUWSBRIEF
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DNA tot dementieloop
Tijdens de Dam tot Dam Loop op 18 september 
2022 hebben een aantal collega’s van ons mee 
gerend. De afstanden die afgelegd konden worden 
waren 8 of 16 kilometer. Zij hebben voorafgaand 
aan dit evenement geld opgehaald voor het 
goede doel. Het geld werd opgehaald voor de 
afdeling Humane Genetica & Alzheimercentrum 
Amsterdam van het Amsterdam UMC om 
onderzoek naar erfelijke oorzaken van dementie 
te steunen. Er is in totaal €2.822,- opgehaald!

100+ retreat
In april dit jaar is het hele 100-plus 
onderzoeksteam op retraite geweest 
in het mooie Giethoorn. Tijdens deze 
retraite werden lopende onderzoeken 
en plannen voor de toekomst besproken, 
maar er was ook tijd voor recreatie! Zo 
zijn we met fluisterboten door de kanalen 
gevaren en hebben we onze hand gewaagd 
aan mini-golf en handboogschieten.



Mijn naam is Lydian Knoop en ik ben onderzoek technicus in de 100 plus-
groep. Ik werk met het DNA van de 100-plussers. Daarnaast werk ik samen 
met de afdeling pathologie om monsters van ons 100-plus cohort voor te 
bereiden en te analyseren.

Mijn naam is Janna Dijkstra, promovendus en medisch onderzoeker 
bij de afdeling Humane Genetica en het Alzheimer Centrum. Mijn 
promotieonderzoek richt zich op het identificeren van erfelijke factoren 
van de ziekte van Alzheimer en andere vormen van dementie door middel 
van familieonderzoek.

Hallo, ik ben Oscar. Mijn onderzoek richt zich op het kijken naar 
epigenetische patronen bij Alzheimer-patiënten en cognitief gezonde 
honderdjarigen. Vanwege de complexe gegevens, gebruik ik nieuwe deep 
learning-tools om alles te begrijpen. Werken aan de rand van wat we weten 
en nieuwe oplossingen bedenken kan zowel zeer uitdagend als lonend zijn, 
wat ik geweldig vind!

Hoi, ik ben Dani, bio-informaticus en promovendus binnen het 100-plus 
team. Ik bestudeer de relatie tusen het immuunsysteem en de genetica 
van honderdjarigen en de ziekte van Alzheimer, met een focus op de HLA-
regio.

Ik ben Yaran, een eerstejaars promovendus in de 100 plus groep. Mijn 
huidige focus is om de herhalingen in het genoom van honderdjarigen en 
patiënten met de ziekte van Alzheimer te analyseren. Daarvoor gebruik ik 
een speciale manier om lange stukken DNA af te lezen om te zien of deze 
herhalingen een rol spelen in de cognitieve gezondheid.

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

EVEN VOORSTELLEN

Mijn naam is Georgii Ozhegov en ik werk als bio-informaticus in het 
100 plus team. Ik focus mij nu vooral op het opzetten van de Alzheimer 
genetics-hub. Ik werk voornamelijk met genetische data, bijvoorbeeld het 
vinden van veranderingen in DNA die het risico op dementie  verhogen over 
verlagen.
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Hi! Mijn naam is Willemijn Stoker, projectmanager bij het 100-plus 
onderzoek. Ik ben begin augustus gestart als projectmanager. Achter 
de schermen zorg ik in de breedste zin van het woord dat het project 
goed verloopt. Een veelzijdige functie met heel veel verschillende 
werkzaamheden. Ik kijk ernaar uit u te ontmoeten op de 100-plus dag! 
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Hallo allemaal! Mijn naam is Myke van der Hoorn, 26 jaar en ik ben per 3 
oktober begonnen bij het Alzheimercentrum in Amsterdam. Mijn functie 
binnen het Alzheimer centrum is onderzoeksassistent binnen het 100-plus 
onderzoek, wat onder andere inhoudt dat ik huisbezoeken zal uitvoeren. 
Hiervoor ben ik verpleegkundige geweest in OLVG West. Ik kijk er naar uit 
om u thuis te bezoeken!

Stagaires
Eerder dit jaar hebben Mikel, Patricia en Quirine ons team verlaten. Zij hebben ons als stagiaires 
onwijs geholpen, onder andere op de afdeling bij pathologie en de humane genetica. Wij willen 
hen enorm bedanken voor de inzet die zij hebben getoond. Hopelijk tot ziens!

EVEN VOORSTELLEN

Bedankt en tot ziens!
Helaas hebben we het afgelopen jaar ook afscheid genomen van een aantal medewerkers.

Kimberley
Daarnaast willen wij u via deze weg informeren over het vertek van 
Kimberley. Zij is de afgelopen drie jaar lid geweest van het praktisch 
team, de medewerkers die bij onze deelnemers op huisbezoek gaan. 
De kans is groot dat ze ook bij u thuis is langsgeweest! Per 1 januari 
gaat zij ons helaas verlaten. Kimberley, heel erg bedankt voor alles en 
succes met je volgende uitdaging! 

Mayca
Onze projectmanager, Mayca, is sinds de zomer een nieuw avontuur 
gestart. Zij was verantwoordelijk voor het reilen en zeilen van ons 
onderzoek. Ook speelde ze een belangrijke rol tijdens de organisatie 
van de 100-plus bijeenkomst en voerde ze soms huisbezoeken uit. Wij 
willen Mayca heel erg bedanken voor haar inzet!



100-plus bijeenkomst

De 100-plus bijeenkomst 2022 
 
Dit jaar mochten we tot onze vreugde, na twee jaar COVID-19, de 
100-plus bijeenkomst weer vieren!  Deze gezellige dag vond op 3 juni 
plaats in het van der Valk hotel te Almere en was een groot succes. Dit 
jaar was het thema smaak, waar Janny van der Heijden ons wat meer 
over kwam vertellen. Ook had ze lekkers meegenomen om te proeven.
Natuurlijk was er ook tijd om te kletsen en om te dansen.
Al met al was het een geslaagde dag, wederom voor herhaling vatbaar!
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100-plus bijeenkomst

Gedicht dhr. Barleeus - 100-plus bijeenkomst
Het 100-plus onderzoek voor mensen ouder  dan 100 jaar

Vrijdag 3 juni zal ik nimmer in mijn leven kunnen vergeten,

dat maakte diepe indruk op mij, dat mag u best wel weten.

Bij de ontvangst in de zaal, met meer overjarige eeuwgenoten, 

voel je je niet zo erg apart en buitengesloten.

Velen vonden het leuk elkaar na een jaar weer te ontmoeten 

en stonden uitvoerig elkander hartelijk te begroeten.

Bij de traktatie van een kop koffie en een stuk gebak, 

voelde ik me al dadelijk er thuis en op mijn gemak.

De inleidende spreker vertelde ons over de bedoeling, 

en ook dat gaf ons bij elkaar zijn een prettige voeling.

Ondertussen was een schaal met kadet en kroket neergezet 

en keken we elkaar aan met de zo nodige binnenpret.

Tijdens het eten was er tijd voor kennismaking met de buren 

en hoefde we niet langer naar die 105-107 jarigen te gluren.

Zelf ben ik veel jonger en nu pas bij honderd en één

en wil ik later er ook zo gezond uitzien, dacht ik meteen.

Praten over keukengeheimen deed Janny van der Heijden toen

en sprak ook over vitaminen en groenten die er veel toe doen.

Over petroliestellen die bij iedere vrouw de keuken sierde

en als een prinses het eten klaarmaken dagelijks vierde.

Twee dames zongen daarna liedjes uit vroegere tijden en dat

ze soms naast de goede toon zaten, was niet te vermijden.

Bij de vraag wie in 1927 het luchtschip ‘Graf Zeppelin’ boven

Haarlem hadden gezien, staken velen de hand op, zeker veel meer

dan tien. Tenslotte kregen we nog een lekker drankje tot besluit,

zat het samenzijn er jammer genoeg op en is mijn verhaaltje uit.

Bij het afscheid nemen zei men: “Het was gezellig zo bij elkaar,

hou je taai en blijf gezond, dan zien we je weer volgend jaar.“
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Wist u dat?

Wist u dat... het 100-plus team inmiddels uit 25 mensen bestaat?

Wist u dat... Henne vorig jaar benoemd is tot associate professor? 

Wist u dat... er in Nederland 2595 100-plussers zijn? Daarvan zijn er 430 man.

Wist u dat... er binnen het 100-plus team meer dan vijf verschillende nationaliteiten zijn?

Wist u dat... op de dag dat u 100 wordt, u 36525 dagen oud bent?

Wist u dat... de bonbons bij het huisbezoek vernieuwd zijn?

Wist u dat... we in het team 11 PHD studenten hebben?

Wist u dat... we per jaar ongeveer 26.000 km rijden voor de huisbezoeken door Nederland?

Een terugblik naar de 100-plus bijeenkomst 2022.



Nieuwe auto’s
Het praktisch team, onze collega’s die bij 
de 100-plussers op huisbezoek gaan, rijden 
tegenwoordig rond in twee nieuwe 100-plus 
auto’s. De auto’s zijn bedrukt, zodat voor 
iedereen duidelijk is wat het doel van de auto 
is. We willen graag de personeelsvereniging 
van Aegon bedanken voor hun donatie 
die de lease van de auto’s mogelijk heeft 
gemaakt. Heeft u de auto’s al gezien?

400e deelnemer!
Daarnaast zijn wij ook supertrots op het feit 
dat we dit jaar de 400e 100-plusser hebben 
mogen includeren bij het onderzoek! Dit is een 
mooie mijlpaal waar we heel blij mee zijn. Op 
de foto ziet u onze 400e deelnemer, die dit 
jaar aanwezig was op de 100-plus bijeenkomst. 

Media-aandacht voor het 100-plus onderzoek
De afgelopen periode hebben verschillende binnenlandse en buitenlandse media 
interesse getoond in het 100-plus onderzoek. Zo zijn er artikelen over het onderzoek 
verschenen in de UK Times, NewScientist en was Henne te gast bij Humberto Tan!                             

In maart 2022 heeft Susan Rohde, promovendus bij het 100-plus  
onderzoek,  gesproken op het Wetenschapsfestival. Zij heeft hier 
extra aandacht besteedt aan een bijzondere genetische variant die 
bescherming biedt tegen dementie. Susan bestudeert afweercellen 
in hersenweefsel, gedoneerd door 100-plussers, om te achterhalen 
of deze zeldzame variant ook bijdraagt aan het gezond oud worden en 
het voorkomen van dementie. Susan haar bijdrage is terug te kijken 
via deze link: https://www.youtube.com/watch?v=cBw0uyXOomw

De artikelen kunt u via onderstaande links lezen: 
UK Times (in het Engels): 
https://www.thetimes.co.uk/article/can-we-prevent-alzheimers-before-it-even-starts-h0z0l979f

NewScientist (in het Engels): 
https://www.newscientist.com/article/2338185-100-year-olds-with-signs-of-alzheimers-in-the-
brain-are-still-sharp/

Alzforum (in het Engels): 
https://www.alzforum.org/news/research-news/sharp-100-thank-you-genes-thank-you-immune-
system

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 én aan de 
financiering van het wetenschappelijk onderzoek. 

Je brein is het kompas waarop je altijd vertrouwt. 
Maar als je alzheimer hebt, voelt het alsof je 
kompas stukje bij beetje uit elkaar valt. De 
Alzheimer Socks van dit jaar staan symbool voor 
dit verval. Op de ene sok staat een kompas. Op de 
andere sok is het kompas uit elkaar gevallen. Bestel 
de sokken vandaag nog op www.alzheimersocks.nl
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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
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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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Het 100-plus onderzoeksteam op de 100-plus bijeenkomst 2022.

Bedankt voor het lezen van deze nieuwsbrief!




