
inhoud

10 11

16 Gefeliciteerd! Je bent 40+
Nee, het is geen cliché. Het leven begint écht op  
je veertigste. Niks aftakelen vanaf je 25ste, rond je 
veertigste is de communicatie tussen de verschillende 
hersengedeelten op z’n best.  

46 Het wordt nóG beter 
Je persoonlijkheid blijft tot op latere leeftijd veranderen.  
En bij bijna iedereen volgens eenzelfde patroon: in de loop 
van de jaren word je een stuk vriendelijker, nauwkeuriger  
en emotioneel stabieler. Je persoonlijkheid rijpt gedurende 
de jaren, net als goede wijn.

34 Het brein
Nog niet zo lang geleden dachten wetenschappers dat 
het brein rond het 25ste levensjaar piekte en daarna 
langzaam aftakelde. Maar met behulp van nieuwe 
technologieën zoals MRI, zien we dat er helemaal niet zo 
veel hersencellen sterven. Sterker: tot op hoge leeftijd 
kunnen er nieuwe hersencellen bijkomen.

64 talkinG about my Generation
Als je tussen de 1970 en 1985 geboren bent, behoor  
je volgens de generatietheorie tot de ‘pragmatisch 
generatie’. Generatie-expert Aart Bontekoning over  
de veertiger van nu: ‘De veertiger van nu wil het op  
álle vlakken goed doen: in werk en privéleven. Hierbij  
hulp vragen is niet vanzelfsprekend.’

26 midlifecrisis biJ apen
Zelfs mensapen hebben last van een midlifecrisis.  

Een gesprek met de Engelse psycholoog Alexander Weiss, 
die onderzoek naar midlifecrises bij primaten deed.

56 Het veertiGersbuikJe
Een veertiger heeft twee duidelijk zichtbare problemen: 
wat hij op z’n hoofd verliest aan haar, krijgt hij er bij zijn 

buik weer bij aan vet. En het is nog niet zo eenvoudig 
om dat buikje er weer af te krijgen. Hoe komt het vet 

daar eigenlijk? En hoe kom je er weer vanaf?
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rubrieken

SIxpAck

GEBAREN DIE JE VROEGER NOG kON  
MAkEN, MAAR Nu EcHt NIEt MEER

tEGEltJESWIJSHEDEN

DE VOORDElEN VAN VEERtIG ZIJN 

JE WEEt DAt JE VEERtIG BENt AlS…

VAN DIE typIScHE 40-ERS HOBBy’S

74 JaGen 
Onderzoek naar jager-verzamelaars laat zien dat jagers  
tussen de 35 en 40 meer buit mee naar huis brengen dan 
25-jarige jagers die op de top van hun fysieke kunnen opereren. 
Ook blijken oudere mannen betere bemiddelaars, verhalen-
vertellers en organisatoren. Een interview met antropoloog 
Michael Gurven. 

100 midlife crisis
Bestaat de midlifecrisis eigenlijk wel?  
Mannen rond de veertig zijn juist vaak  
gelukkig. Ze weten wat ze waard zijn en  
zijn op de top van hun kunnen.

92 Je ecHte leeftiJd
Grote kans dat je je jonger voelt dan je bent. En dat je 
soms schrikt van oude klasgenoten: zie ik er ook zo oud 
uit? Je biologische leeftijd is dan ook totaal iets anders 
dan je chronologische leeftijd. Of je sociale, emotionele 
of psychologische leeftijd. Een overzicht. 

82 beweGinG
Bewegen is nog beter voor ons dan aanvankelijk werd 

aangenomen. Niet alleen is het goed tegen hart- en 
vaatziekten, het werkt ook door op je brein. Een interview  

met Marieke van Heuvelen, sportwetenschapper aan de 
Rijksuniversiteit van Groningen. 
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1  Je hoeft je geen zorgen meer te maken of je in het  
eerste sportteam komt

2 Je kent de weg bij de bouwmarkt 

3  Je hoeft de kapper niet meer te vertellen wat voor kapsel je wilt

4 Je hebt een goede fiets

5 Je niet-begrijpende blik ziet er veelbetekenend uit

6 Je comazuip-periode circuleert niet op internet

7  Je grijze haren lijken op de een of andere manier te suggereren 
dat je steeds slimmer wordt

8  Je kunt spannende verhalen vertellen over de tijd dat er nog 
geen mobiele telefoons waren

De 
voordelen

van veertig 
zijn
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hoofd heeft, is hij om elf uur ’s avonds  
te moe om ook maar iets te doen en als 
hij twee biertjes drinkt, heeft hij twee 
dagen lang een kater.  
In romantische komedies spelen de 
veertigers een bijrol als vieze mannen  
in een midlifecrisis of sul in een slecht 
huwelijk. Als je oppervlakkig kijkt, is 
veertig een sombere leeftijd. In Amerika 
wordt bij de veertigste verjaardag  
vaak een ‘over the hill party’ gevierd,  
in een huis versierd met zwarte 
ballonnen. 

slimme bekabeling
kijk je gedetailleerder, of zoom je  
juist wat verder uit, dan blijkt het 
tegenovergestelde waar te zijn. Als  
je met psychologen, antropologen, 
sociologen en biologen praat, verschijnt 
een veel positiever beeld. Een man is 

Zo rond zijn veertigste begint een man 
te voelen dat hij niet meer zo explosief 
is als tien jaar geleden. Een sprintje 
trekken, over een muurtje springen of 
op een elegante manier de veters 
strikken, het gaat niet meer zo makkelijk. 
Regelmatig schiet er een gemene steek 

40+ man

Gefeliciteerd! 
Je bent veertig+
Als je veertig bent, is je jeugd voorbij. De weg 
naar beneden is nu defInitief ingeslagen. Als 
je oppervlakkig kijkt, is veertig een sombere 
leeftijd. Maar als je verder inzoomt, zie je 
dat de levensfase rond je veertigste juist heel 
interessant is. Dit is geen periode om je zorgen 
te maken, maar om tot bloei te komen.

door zijn onderrug of knie. Soms mijmert 
hij over hoe hij ooit van muziek genoot, 
over het enthousiasme over een wild 
idee en de energie die hij had om het 
meteen uit te werken en daarna tot diep 
in de nacht uit te gaan. Nu zet hij de 
muziek uit omdat hij te veel aan zijn 

niet als een auto waarvan tegelijkertijd 
de motor begint te sputteren en de 
carrosserie begint te roesten. Hij is 
eerder te vergelijken met een auto 
waarvan het staal begint te roesten,  
de startsnelheid afneemt, maar alle 
andere motoronderdelen sterker en 
beter worden en de afstellingen en 
bekabeling slimmer worden.
De spierkracht wordt minder, de brute 
denkkracht neemt af. Maar op minder  
in het oog springende punten wordt dit 
gecompenseerd doordat verschillende 
hersenengedeelten steeds beter »


