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Ons geheugen bepaalt in sterke mate ons leven en hoe we ons verhouden tot het 

verleden, het heden en de toekomst. Het geheugen is een van de vele cognitieve 

functies die nodig zijn om alledaagse taken uit te voeren en om met succes te 

communiceren met en over onze omgeving. Het geheugen is echter kwetsbaar voor 

beschadiging en degeneratie. Het doel van dit proefschrift is om verschillende 

aandoeningen die van invloed zijn op het geheugen en op de hippocampus, de 

hersenstructuur die primair betrokken is bij het onthouden en ophalen van informatie uit 

het geheugen, te bestuderen.  

Naarmate we ouder worden, neemt onze geheugenfunctie af. Er zijn echter duidelijke 

individuele verschillen in de mate van cognitieve veroudering. Dit roept de vraag op 

welke factoren samenhangen met het geheugen en met de snelheid van achteruitgang. 

Het onderzoek gepresenteerd in dit proefschrift laat zien dat bepaalde leefstijlfactoren 

en persoonlijkheidskenmerken van invloed kunnen zijn op de geheugenfunctie bij 

oudere volwassenen, maar niet met de snelheid van achteruitgang. We onderzochten 

ook het effect van posttraumatische stressstoornis en vroege levensstressoren op twee 

nauw met elkaar verbonden hersenstructuren die betrokken zijn bij de geheugenfunctie 

en de verwerking van emoties zoals angst en dreiging: de hippocampus en de 

amygdala.  

De beschreven onderzoeksresultaten kunnen helpen bij het identificeren van oudere 

volwassenen met een groter risico op geheugenproblemen en het bevorderen van 

leefstijlkeuzes die gunstig zijn voor de cognitieve gezondheid. Bovendien toont dit werk 

de belangrijke rol die slimme technologie kan spelen bij het beheersen van 

geheugenstoornissen. 


