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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.  

34 Het brein

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. 

24 Midlifecrisis biJ apen 

Overal ter wereld krijgen mensen rond hun veertigste last 
van een midlifecrisis, rijk of arm, blank of zwart, oosters of 
westers. Zelfs mensapen hebben er last van. Een gesprek 

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

44 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.

60 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.

 52 overGanG 
Het lijkt misschien een ver-van-je-bed-show 

maar vroeg of laat ga je er toch echt last van 
krijgen: de menopauze. Wat is het eigenlijk 

en wat kun je ertegen doen?
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70 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. Een interview met 

antropoloog Michael Gurven. 

88 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.

78 beweGinG

Bewegen is goed voor je. Helemaal na je 
veertigste, want dan verlies je per jaar 8 procent 
spiermassa.Bewegen zorgt voor positieve 
psychologische effecten. En door bewegen  
zie je er gewoon beter uit.’

68 GriJze Haren  
en riMpels 

Het goede nieuws is:  
iedereen heeft ze. Het slechte 
nieuws is: je komt er nooit 
meer helemaal van af. 

104 JiJ en Je ouders

Generatiekloof nee, maar er blijft verschil tussen 
jou en je ouders. Hoe ga je daarmee om?

96 vriendscHap op Je veertiGste

Vriendschappen op je veertigste zijn 
belangrijk om jong te blijven.
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de voordelen 
van 40 zijn

1.  de domste acties heb je uitgehaald 
voor het social media-tijdperk 

2.  je wordt serieus genomen in een 
winkel met designmeubelen

3. je seksleven wordt nOg beter

4.  je kunt meer op je cv zetten  
dan hobby’s en vakantiewerk

5.  je snapt dat mannen geen  
vrouwen zijn

6.  je hebt het dertigersdilemma 
achter de rug

,
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40
Gefeliciteerd! 
Je bent 
veertig+
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Mannen draaien zich niet meer zo vaak 
om als je langsloopt in je kekke jurkje. 
Als er een man onverwacht een praatje 
met je komt maken, noemt hij je ‘u’ of 
‘mevrouw’ en heeft hij écht een vraag. 

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.

En die bikini, tja, moet je die nou wel  
of niet inruilen voor een badpak? Voor 
je gevoel dook je nog niet zo lang 
geleden met vriendinnen het nacht-
leven in en was je de volgende dag 

weer aan het werk Je kunt het je niet 
meer voorstellen, als je na twee wijntjes 
al met bonkende koppijn wakker wordt. 
Als je oppervlakkig kijkt, is veertig een 
sombere leeftijd. 

slimme bekabeling
Kijk je gedetailleerder, of zoom je  
juist wat verder uit, dan blijkt het tegen-
overgestelde waar te zijn. Als je met 
psychologen, antropologen, sociologen 
en biologen praat, verschijnt een veel 
positiever beeld. Je bent geen auto, 
waarvan tegelijkertijd de motor begint 
te sputteren en de carrosserie begint te 
roesten. Je bent eerder te vergelijken 
met een vintage model waar een 
nieuwe motor in is gezet. Eentje  
met een slimmere bekabeling  
en betere afstellingen. 

40+ vrouw

Je biceps gaan wat hangen (bingo-
wings), je geheugen laat je soms  
in de steek, maar op minder in het  
oog springende punten compenseert  
je brein dit verval doordat verschillende 
hersengedeelten beter samenwerken  
en sommige functies sterker en  »


