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Nederlandse samenvatting
In dit proefschrift staat leefstijl en de relatie met hersengezondheid centraal. De 

onderzoeken  beschreven in dit proefschrift richten zich op: 1) de relatie tussen 

voeding en hersengezondheid; en 2) het ontwikkelen en evalueren van een online 

leefstijlprogramma voor optimale hersengezondheid voor mensen met geheugen-

klachten zonder dementie. Deze samenvatting geeft een introductie van een aantal 

belangrijke begrippen, namelijk dementie, dementiepreventie en eHealth. Daarna 

worden de resultaten en de conclusies van de onderzoeken in dit proefschrift 

beschreven.

Dementie, een wereldwijd gezondheidsprobleem
Dementie wordt gekenmerkt door stoornissen in het cognitief functioneren een 

achteruitgang in het denkvermogen, waardoor het steeds moeilijker wordt om in het 

dagelijks leven zelfstandig te kunnen functioneren (Box 1). De meest voorkomen-

de oorzaak van dementie is de ziekte van Alzheimer, een neurodegeneratieve ziekte 

verantwoordelijk voor 60 tot 80% van de dementie gevallen. Andere oorzaken zijn 

bijvoorbeeld vasculaire dementie, frontotemporale dementie en dementie met Lewy 

lichaampjes. 

Het aantal mensen met dementie wereldwijd neemt toe door de toenemende 

levensverwachting van mensen. Dit betekent dat mensen steeds ouder worden, 

en daarom een hoger risico hebben om dementie te ontwikkelen. In 2018 leefden 

50 miljoen mensen met dementie en naar verwachting zal dit de komende 30 jaar 

verdrievoudigen. Dementie is niet alleen een grote persoonlijke belasting voor de 

patiënt en naasten, maar ook een grote financiële last voor de gezondheidszorg. 

In Nederland bedragen de kosten voor dementiezorg ongeveer 8% van alle gezond-

heidszorgkosten, wat overeenkomt met ongeveer 9 miljard euro. Op dit moment is er 

geen behandeling beschikbaar om ziektes die dementie veroorzaken te genezen of te 

vertragen.
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[Box 1] Cognitief functioneren is een paraplubegrip voor mentale processen en acties die 
ervoor zorgen dat wij kunnen nadenken, informatie verwerken en onthouden, en onze om-
geving waarnemen. Deze functies zorgen ervoor dat wij ingewikkelde taken, zoals koken en 
autorijden, kunnen uitvoeren. Cognitief functioneren kan verdeeld worden in cognitieve  
domeinen, waaronder geheugen, organiseren, aandacht, ruimtelijk inzicht en taal. Deze do-
meinen kunnen worden gemeten met neuropsychologische tests. De resultaten van deze 
tests geven aan of het cognitief functioneren normaal of gestoord is. In geval van een stoornis 
 geven de resultaten aanwijzingen voor welk cognitief domein beperkt is. Eén van de belang-
rijke karakteristieken van dementie is een stoornis van twee of meer van deze cognitieve 
domeinen. Daarbij is er sprake van een achteruitgang ten opzichte van eerder functioneren 
en daarbij problemen met het zelfstandig uitvoeren van alledaagse activiteiten. De cogni-
tieve stoornis mag niet toe te schrijven zijn aan een psychiatrische aandoening of delier.



Dementie ontwikkelt zich geleidelijk
We weten inmiddels dat dementie zich geleidelijk ontwikkelt (figuur 1). Allereerst 

vinden er hersenveranderingen plaats en ervaart de persoon geen tot lichte cognitie-

ve klachten. We noemen deze fase de ‘preklinische fase’, waarin het ziekteproces 

gaande kan zijn, maar er geen sprake is van een klinisch ziektebeeld. Als de ervaren 

klachten niet geobjectiveerd kunnen worden, beschrijven we de klachten als ‘subjec-

tieve geheugenklachten’ (Engels: subjective cognitive decline; SCD). Wanneer de 

klachten toenemen en op gestandaardiseerde tests een afwijking wordt vastgesteld, 

is er sprake van een milde cognitieve stoornis (Engels: mild cognitive impairment; 

MCI). Dit betekent dat er een objectieve cognitieve stoornis is, maar dat niet aan de 

criteria van dementie wordt voldaan. Mensen met MCI hebben een verhoogd risico op 

het ontwikkelen van dementie.

Ziektes die dementie veroorzaken hebben een lange preklinische fase van wel 20 

tot 30 jaar. Juist deze preklinische fase biedt mogelijkheden voor behandelingen, 

zodat we ziekteprocessen vroegtijdig kunnen stoppen of wellicht kunnen voorko-

men. Het zou voor het inzetten van behandelingen erg nuttig zijn als we uiteindelijk 

mensen in de preklinische fase van dementie zouden kunnen onderscheiden van 

mensen die achteruitgaan door normale veroudering.

Subjectieve geheugenklachten 
Mensen met geheugenklachten kunnen een geheugenpolikliniek bezoeken met 

zorgen. Als de resultaten van een uitgebreid neurologisch en neuropsychologisch 

onderzoek binnen de norm zijn, worden de klachten gelabeld als SCD. Op groepsni-

veau hebben deze mensen met SCD een verhoogd risico op dementie. Dit betekent 

dat van deze groep, vergeleken met een groep ouderen van dezelfde leeftijd en 

opleiding, maar zonder cognitieve klachten, een hoger percentage uiteindelijk 

dementie zal ontwikkelen. Mensen met SCD die uiteindelijk wel een cognitieve 
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Figuur 1: Subjectieve geheugenklachten (SCD) in de context van het beloop van dementie



stoornis en dementie ontwikkelen, hebben verschillende onderliggende ziekten, 

bijvoorbeeld de ziekte van Alzheimer of vasculaire dementie. Deze groep is dus 

interessant voor onderzoek dat zich richt op vroege stadia van  dementie. De meeste 

mensen met SCD zullen echter geen dementie ontwikkelen. Desondanks rapporteren 

deze mensen zorgen en zijn zij op zoek naar mogelijkheden om bij te dragen aan hun 

eigen hersengezondheid (Box 2: casus).
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[Box 2] Mevrouw Bakker is een 69-jarige vrouw die vroeger Engelse les gaf op een middelbare 
 school bij haar in de buurt. Drie jaar geleden is zij met pensioen gegaan en samen met haar 
echtgenoot is zij lid geworden van een koor en een wekelijkse fietsgroep. Mevrouw Bak-
ker kon altijd heel goed de namen van alle kinderen in haar klassen onthouden. De laatste 
tijd heeft zij echter moeite met het onthouden van de namen van koorgenoten. Mevrouw 
Bakker merkt dat haar echtgenoot ook niet alle namen kent, maar hij doet daar dan ook 
niet zoveel moeite voor. Mevrouw Bakker functioneert zelfstandig en niemand heeft tegen 
haar gezegd dat ze iets belangrijks vergeten is. Ze maakt zich zorgen dat haar geheugen 
achteruit gaat en dat ze misschien dementie heeft. Na een gesprek met de huisarts, bezoekt 
mevrouw Bakker een geheugenpolikliniek voor een uitgebreid klinisch onderzoek. Na twee 
weken legt de neuroloog haar uit dat alle scores voor de geheugentests binnen de norm zijn. 
Mevrouw Bakker is blij om te horen dat zij geen dementie heeft. Zij zou echter graag willen 
weten wat ze kan doen om haar hersenen zo gezond mogelijk te houden [fictieve casus].

Dementiepreventie door gezonde leefstijl
Potentie van leefstijl voor dementiepreventie

In afwezigheid van een behandeling voor dementie is het belangrijk om het risico op 

het ontwikkelen van dementie te verlagen of het begin van dementie uit te stellen. Uit 

literatuur komt naar voren dat ongeveer 30% van de dementiegevallen toegeschre-

ven kan worden aan beïnvloedbare risicofactoren, waaronder leefstijlfactoren. 

Factoren die een rol spelen bij het risico op dementie zijn fysieke activiteit, sociale 

activiteit, stemming en roken. Dit zou betekenen dat we door het hanteren van een 

gezonde leefstijl, het risico op dementie kunnen verlagen en nieuwe dementiege-

vallen kunnen voorkomen. Zowel leefstijl als cognitie zijn complex om te meten 

en beiden worden beïnvloed door persoonlijke en omgevingsfactoren. Daardoor is 

het moeilijk om het effect van individuele, laat staan een combinatie van meerde-

re, leefstijlfactoren op hersengezondheid te meten. Onderzoeken lieten zien dat 

behandelingen die zich op meerdere leefstijlfactoren tegelijk richten, mogelijk 

effectiever zijn dan behandelingen die zich op één leefstijlfactor richten. Daarnaast 

zijn er aanbevelingen gedaan voor grotere goedgeorganiseerde onderzoeken die 

mensen over een langere tijd volgen, om zo het effect van leefstijl gedegen te kunnen 

onderzoeken. Recent zijn er dan ook meerdere onderzoeken van hoge kwaliteit 

gestart om het effect van leefstijl op cognitie te onderzoeken.



Voeding en hersengezondheid

Er is groeiend bewijs van de voordelen van gezonde voeding voor hersengezond-

heid. Voedingsmiddelen worden echter bijna nooit alleen gebruikt, maar vormen in 

combinatie met elkaar een compleet dieet. Voedingsmiddelen kunnen elkaar ook 

versterken, wat niet opgepikt wordt wanneer losse voedingsmiddelen bestudeerd 

worden. Daarom richten steeds meer onderzoeken zich op complete diëten. Het 

Mediterraans dieet en het MIND-dieet zijn voorbeelden van diëten die uitgebreid 

bestudeerd zijn en die een positief effect lijken te hebben op hersengezondheid en 

het risico op dementie te verminderen. Deze diëten stimuleren een hogere inname 

van onder andere fruit, vis, peulvruchten, noten en olijfolie, en een beperkte inname 

van vet, zout, zuivel en vlees. Onderzoeken naar deze diëten laten een positief effect 

zien op bijvoorbeeld bloeddruk en ontstekingsprocessen. Dit zijn processen die 

van belang zijn voor hersengezondheid. Dieetpatronen passen niet altijd goed bij 

alle groepen mensen, omdat een dieet afhankelijk is van bijvoorbeeld cultuur en de 

beschikbaarheid van voedingsmiddelen. Naast dieetpatronen waarvan de richtlij-

nen vooraf opgesteld zijn, kun je ook onderzoeken welke dieetpatronen er voorkomen 

in een specifieke groep mensen. Zo wordt er in Japan bijvoorbeeld meer sojasaus 

geconsumeerd en in Duitsland meer zuurkool. Deze producten zijn niet opgenomen 

in veel vooraf opgestelde diëten. Door in gegevens over voeding op zoek te gaan naar 

patronen, kunnen we data-gedreven dieetpatronen opmerken die specifiek passen 

bij de onderzochte groep. Zo kunnen we meer leren over het dieet van de specifieke 

groep mensen en onderzoek doen naar deze dieetpatronen. Afhankelijk van het doel 

van het onderzoek, kan het nuttig zijn om vooraf opgestelde diëten, data-gedreven 

diëten of een combinatie van beide te gebruiken. 

Algemene kennis over dementie, risicofactoren en preventie is beperkt
De behoefte aan initiatieven ter bevordering van de hersengezondheid is  

onderstreept door het Global Action Plan voor dementie van de 

Wereldgezondheidsorganisatie (WHO). In dit plan wordt benadrukt dat er meer 

aandacht moet komen voor dementie, risicofactoren voor dementie en dementie-

preventie. Deze behoefte is ook aangetoond door onderzoeken, die vonden dat 

de algemene kennis van dementiepreventie en behandeling zwak is. Een recent 

onderzoek bijvoorbeeld, vond dat bijna de helft van de deelnemers dacht dat 

dementie onderdeel is van normale veroudering en dat het niet te voorkomen is. Dit 

is een misopvatting, omdat dementie niet per definitie hoort bij ouder worden en 

omdat het risico op dementie wél te beïnvloeden is. Een andere studie liet zien dat 

de meerderheid van de deelnemers wél dacht dat het mogelijk is om hersengezond-

heid te verbeteren en het risico op dementie te verlagen. Een derde van deze deelne-

mers was er echter niet van overtuigd dat zijzelf in staat waren om hun eigen risico 

op dementie te verlagen. Ook dit is een misopvatting, omdat mensen met de juiste 

uitleg en ondersteuning ook zelf kunnen werken aan hun hersengezondheid. Deze 

studies geven aan dat er grote behoefte is aan goede voorlichting met betrekking tot 
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dementiepreventie en het promoten van hersengezondheid.

Leefstijl verbeteren met eHealth
Het is een aantrekkelijke optie om leefstijl online te verbeteren. EHealth is het gebruik 

van informatie- en communicatietechnologieën om gezondheid en gezondheids-

zorg te ondersteunen of verbeteren. EHealth is al succesvol gebleken bij bijvoorbeeld 

depressie en problematisch alcoholgebruik. Online programma’s hebben voordelen 

ten opzichte van programma’s die persoonlijk en op locatie worden aangeboden: 

een online programma kan bijvoorbeeld grote groepen mensen bereiken, omdat 

tegenwoordig de meerderheid van de bevolking toegang heeft tot het internet. 

Daarbij kunnen online programma’s uiteindelijk kosteneffectief zijn, omdat de 

kosten per persoon relatief laag liggen. Ook is het gebruik van online programma’s 

flexibel als het gaat om moment en locatie. Zo zijn de programma’s makkelijk in te 

passen in het alledaagse leven. Dit kan vervolgens het programmagebruik ten goede 

komen.  

Hoewel online programma’s de potentie hebben om bij te dragen aan een gezonde 

leefstijl, is het gebruik van online programma’s voor langere periodes vaak nog niet 

optimaal. Dit betekent dat relatief veel mensen die met het programma starten, 

voortijdig stoppen waardoor ze niet van de behandeling profiteren. Belangrijke 

redenen voor voortijdig stoppen zijn bijvoorbeeld dat de inhoud van het program-

ma niet aansluit bij de verwachting van de gebruiker, dat de gebruiker vragenlijsten 

moet invullen waarbij het belang voor de gebruiker niet duidelijk is, of dat de gebrui-

kers  niet voldoende motivatie heeft om gedrag aan te passen. EHealth experts raden 

aan om belanghebbenden partijen, zoals gebruikers, zorgprofessionals en de techni-

sche partij, te betrekken bij de ontwikkeling van een online programma. In dit proces, 

wat co-creatie wordt genoemd, geven de toekomstige gebruikers input tijdens alle 

fases van de ontwikkeling. Door co-creatie zou een programma beter aansluiten bij 

de voorkeuren van de gebruikers. Dit kan vervolgens bijvoorbeeld de gebruiksvrien-

delijkheid en het programmagebruik ten goede komen. Deze factoren zijn van belang 

om een bruikbaar en duurzaam online programma te ontwikkelen. Op dit moment is 

er geen informatie beschikbaar over welke online leefstijlprogramma’s voor hersen-

gezondheid zijn ontwikkeld en hoe informatie moet worden aangeboden om aan te 

sluiten bij de behoeften van ouderen zonder dementie. 

Samenvattend, dementie is wereldwijd een groeiend probleem en er is behoefte aan 

promotie van hersengezondheid en dementiepreventie door leefstijlverbetering. Een 

gezonde leefstijl, inclusief gezonde voeding, kan bijdragen aan hersengezondheid. 

De meeste onderzoeken naar de relatie tussen voeding en hersengezondheid zijn 

uitgevoerd in de algemene bevolking, waardoor kennis op dit gebied vaak ontbreekt 

wat betreft mensen die ziek zijn. Het online aanbieden van een leefstijlprogram-

ma voor hersengezondheid kan het bereik van een programma ten goede komen. 

Mensen met een verhoogd risico op dementie, in het bijzonder SCD, zouden een 
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ideale doelgroep zijn voor zulke behandelingen. Inzicht in de behoeften van mensen 

met SCD en co-creatie tijdens de ontwikkeling van een online leefstijlprogramma is 

nodig voor acceptatie en succesvolle implementatie van zo’n programma in latere 

fasen. 

Doelen van dit proefschrift
Met de onderzoeken in dit proefschrift bestudeerden we leefstijl in relatie tot hersen-

gezondheid bij ouderen zonder dementie in de context van dementiepreventie. De 

doelen van dit proefschrift waren:  

1) het onderzoeken van de relatie tussen voeding met zowel de mate van cognitie-

ve klachten en depressieve symptomen als cognitief functioneren, en 2) het ontwik-

kelen en evalueren van een online leefstijlprogramma voor hersengezondheid in 

co-creatie met mensen met SCD.  

Samenvatting van de resultaten
Deel 1: Voeding, klinische karakteristieken en cognitie

In hoofdstuk 2 beschrijven we een onderzoek naar de relatie tussen kwaliteit van 

dieet en klinische karakteristieken van cognitief normale mensen met geheugen-

klachten. We gebruikten een data-gedreven methode en identificeerden 3 dieetcom-

ponenten. De kwaliteit van het dieet was geassocieerd  met  cognitie en depressieve 

symptomen. Zo was een hogere inname van fruit, groente, vis en vezels geassoci-

eerd met een betere globale cognitie. Mensen die meer vet en zout innamen, hadden 

meer depressieve symptomen in vergelijking met mensen die minder vet en zout 

innamen. Deze bevindingen dragen bij aan identificatie van mensen die het meeste 

baat kunnen hebben bij strategieën voor optimale hersengezondheid.

In hoofdstuk 3 beschrijven we een onderzoek naar de relatie tussen dieetpatro-

nen en cognitief functioneren bij ouderen met en zonder cognitieve stoornissen 

maar zonder dementie. In dit onderzoek onderzochten we allereerst het Mediterraans 

en MIND dieet. Deze diëten worden gekenmerkt door hoge inname van groenten, fruit, 

vis en noten en een beperkte inname van vet, zout, zuivel en vlees. Het Mediterraans 

dieet beschrijft de inname per categorie, bijvoorbeeld ‘groenten’, en het MIND dieet 

beschrijft specifieke voedingsmiddelen, zoals de inname van groene bladgroenten 

en de inname van bessen. Naast deze twee diëten onderzochten we ook data-ge-

dreven dieetpatronen. Het Mediterraans en het MIND dieet waren geassocieerd 

met betere scores op geheugentaken. Vervolgens keken we naar de data-gedreven 

eetpatronen en zagen we dat een lage tot matige consumptie van alcohol geasso-

cieerd was met betere cognitieve scores. Toen we analyses herhaalden in de groep 

zonder cognitieve stoornissen vonden we dat het volgen van het Mediterraans en het 

MIND dieet ook gerelateerd was aan een betere prestatie op taaltaken.
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Deel 2: Online leefstijlprogramma voor optimale hersengezondheid

In hoofdstuk 4 beschrijven we een literatuurstudie waarmee we een overzicht geven 

van bestaande online multidomein leefstijlprogramma’s gericht op hersengezond-

heid voor gezonde ouderen. Er werden 14 verschillende online leefstijlprogramma’s 

beschreven die verschilden in bijvoorbeeld welke leefstijlfactoren er in het program-

ma waren opgenomen of hoe lang het programma duurde. De programma’s verschil-

den ook van elkaar in hoe de effectiviteit, het gebruik en de gebruikerservaringen 

werden geëvalueerd. Drie evaluatieonderzoeken waren van voldoende kwaliteit om 

samen te nemen in een meta-analyse. Bij een meta-analyse voeg je de resultaten van 

meerdere vergelijkbare studies samen, om zo naar het effect van een type behande-

ling in een grotere groep mensen te kunnen kijken. De meta-analyse in onze studie 

liet een klein maar positief effect van de drie online leefstijlprogramma’s op hersen-

gezondheid in vergelijking met de controlegroep zien. Hiermee toonden we aan dat 

online leefstijlprogramma’s kunnen bijdragen aan hersengezondheid en daarmee 

aan dementiepreventie.

Vervolgens hebben wij bij mensen met SCD in drie Europese landen onderzocht 

welke factoren belemmerend of bevorderend zijn voor het gebruik van een online 

leefstijlprogramma (hoofdstuk 5). We hebben hiervoor een mixed-methods aanpak 

gebruik, wat betekent dat kwantitatieve methoden (vragenlijsten) gecombineerd 

worden met kwalitatieve methoden (interviews). Uit de vragenlijsten en interviews 

bleek dat bijna alle deelnemers dagelijks het internet gebruikten. Deelnemers 

noemden ‘betrouwbaarheid’, ‘gebruiksvriendelijkheid’ en ‘recente informatie’ als 

meest belangrijke bevorderende factoren voor het gebruik van een online leefstijlpro-

gramma. ‘Contact met andere gebruikers’, ‘een account nodig hebben’, en ‘opdrach-

ten’ werden genoemd als belemmerende factoren. De interviews lieten zien dat zowel 

kenmerken van het programma (bijvoorbeeld betrouwbaarheid, gebruiksvriendelijk-

heid en personalisatie) als persoonlijke factoren (bijvoorbeeld de verwachting om 

negatieve feedback te ontvangen) invloed zouden kunnen hebben op het gebruik van 

een online leefstijlprogramma.

Gebaseerd op deze input en in co-creatie met mensen met SCD, ontwikkelden we 

een online leefstijlprogramma. Dit deden we in een iteratief proces, wat betekent dat 

we steeds afwisselden tussen evaluatie door gebruikers en het programma verbete-

ren. Hiervoor gebruikten we onder andere focusgroepen en online tests in kleine 

groepen gedurende de ontwikkeling van het programma. We voerden een studie 

uit om de haalbaarheid van de geplande studieprocedures te evalueren en optima-

liseren. Tot slot evalueerden wij de gebruikerservaringen met een mixed-methods 

aanpak (hoofdstuk 6). Tijdens de testperiode ontvingen de gebruikers dagelijks een 

Oppepper. Dit is een kort leefstijl advies, met een korte uitleg waarom deze Oppepper 

goed zou zijn voor hersengezondheid. Bijvoorbeeld ‘Leer het woord voor ‘bedankt’ in 2 

nieuwe talen’ of ‘Maak vandaag na het avondeten een wandeling van 20 minuten’. De gebrui-

kerservaring van de deelnemers was matig tot goed. De voorkeur voor categorieën 

van de Oppeppers (fysieke activiteit, sociale activiteit, mentale activiteit, levenshou-
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ding of leefstijl) verschilde tussen deelnemers. De waarderingen die de deelnemers 

gaven voor de Oppeppers varieerden, waarbij alle Oppeppers zowel lage als hoge 

waarderingen kregen. Dat betekent dat sommige gebruikers de Oppepper waarde-

vol vonden en anderen helemaal niet. Deze verschillen onderstrepen de behoefte 

aan personalisatie van een dergelijk programma. Deelnemers gaven aan dat het 

programma hen meer bewust maakte van de leefstijlfactoren die belangrijk kunnen 

zijn voor hersengezondheid. De bevindingen van deze studie ondersteunen het 

gebruik van online leefstijlprogramma’s om grote groepen gemotiveerde mensen 

met een verhoogd risico op dementie te bereiken voor promotie van hersengezond-

heid.

Conclusies
We bestudeerden de relatie tussen voeding en cognitie in twee klinisch relevante 

populaties en verkenden de mogelijkheden voor een online leefstijlprogramma voor 

optimale hersengezondheid.

We vonden dat voeding gerelateerd was aan cognitie en depressieve sympto-

men bij ouderen zonder dementie maar met een verhoogd risico op dementie. 

Daarnaast ontwikkelden we een online leefstijlprogramma. Het was haalbaar om 

dit programma aan te bieden aan een Europese groep mensen met SCD. De ontwik-

keling en implementatie van online leefstijlprogramma’s kennen nog uitdagingen 

die overwonnen moeten worden. Uiteindelijk kan een online leefstijlprogramma 

bijdragen aan de hersengezondheid van een groep gemotiveerde mensen met een 

verhoogd risico op dementie, in de context van dementiepreventie.

Implicaties: SCD en leefstijl in de klinische praktijk
Mensen met SCD uiten een behoefte aan informatie over hersengezondheid. Zij 

gebruiken voornamelijk het internet als bron voor deze informatie, maar hebben 

moeite om te bepalen wanneer informatie betrouwbaar is. We moedigen zorgprofes-

sionals aan om hersengezondheid en het belang van een gezonde leefstijl, waaron-

der ook gezonde voeding, te bespreken tijdens consulten. Clinici kunnen patiënten 

verwijzen naar betrouwbare bronnen met wetenschappelijk gegronde informatie 

(bijv. www.alzheimercentrum.nl en www.dementie.nl). Online leefstijlprogramma’s 

die gebaseerd zijn op wetenschap, zijn beschikbaar en naar verwachting zal het 

aantal digitale opties de komende jaren stijgen.

Gezondheidszorgprofessionals moeten nastreven het bestaan van onjuiste 

beweringen over leefstijl en hersengezondheid te beperken. Daarom is het belang-

rijk om bijvoorbeeld zeer algemene leefstijladviezen te vermijden. Deze aspecifieke 

adviezen zouden er namelijk voor kunnen zorgen dat de maatschappij vertrouwen 

verliest in het potentieel positieve effect van een gezonde leefstijl op hersengezond-

heid. We raden aan om informatie niet overmatig te vereenvoudigen, door bijvoor-

beeld uit te leggen dat resultaten afhankelijk zijn van specifieke studiepopulaties.
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Toekomst van voedingsonderzoek en online leefstijlprogramma’s voor 
ouderen zonder dementie 
Toekomstig onderzoek naar voeding en cognitie bij mensen met SCD zou zich 

moeten richten op studies die relaties tussen voeding en het beloop van cognitieve 

achteruitgang onderzoeken. Daarnaast zijn er studies van hoge kwaliteit nodig die 

onderzoeken wat het effect is van voeding op hersengezondheid, door behandelde 

groepen te vergelijken met controlegroepen. Zo kunnen er uiteindelijk conclusies 

getrokken worden over het daadwerkelijke effect dat voeding zou kunnen hebben op 

cognitie. Dit zal bijdragen aan het verder ontwikkelen en inzetten van voedingspro-

gramma’s voor preventie van cognitieve achteruitgang en dementie. Als we resulta-

ten van goede onderzoeken hebben, kunnen we ons ook verder verdiepen in de vraag 

welke groep mensen het meeste baat hebben bij specifieke voedingsprogramma’s. 

Multidomein leefstijlinterventies zijn mogelijk effectiever dan interventies die zich 

richten op één leefstijl factor. Daarom kan het waardevol zijn om voedingsadviezen 

te implementeren in een uitgebreider leefstijlprogramma.  

De ontwikkeling en evaluatie van online leefstijlprogramma’s voor hersenge-

zondheid biedt ruimte voor verbetering. Er is meer kennis nodig over kenmerken 

van online programma’s die bijdragen aan een goede gebruikerswaardering, en het 

volgehouden gebruik en het uiteindelijke effect van online programma’s. Daarom 

zijn er betere beschrijvingen van programma’s en hun bijbehorende evaluaties 

nodig, zodat de programma’s met elkaar vergeleken kunnen worden. Toekomstig 

onderzoek zou zich moeten richten op het optimaliseren van de gebruikerservarin-

gen, het volgehouden gebruik en de effectiviteit van het programma. Tijdens elke 

stap van de ontwikkeling en evaluatie van een online programma is co-creatie van 

toevoegde waarde. Langetermijn plannen, bijvoorbeeld een business-case met 

daarin mogelijke samenwerkingen en toekomstige uitgaven, kunnen bijdragen aan 

daadwerkelijke implementatie van de innovatie in de klinische praktijk.
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Dankwoord
Dit proefschrift kon alleen tot stand komen met de inzet en steun van anderen. 

Graag bedank ik een aantal mensen in het bijzonder:

Deelnemers van het EuroSCD project, samen maakten we van een abstract 

idee een werkzame app en website. Al jullie hartelijke opstekers en ongezouten 

meningen hebben het project steeds weer verder geholpen. Deelnemers van het 
SCIENCe project, ik bewonder jullie inzet en enthousiasme om jaarlijks bij ons 

terug te komen. Jullie maken dat onderzoekers weten waarom het zo belangrijk is 

om goed onderzoek uit te voeren en door te zetten.

"If you have knowledge, let others light their candles in it" – 
Margaret Fuller

Het promotie team: prof. dr. van der Flier, dr. S.A.M. Sikkes en dr. A.M. Hooghiemstra. 

Bedankt voor alles wat ik van jullie heb mogen leren. Het kunstwerk op de cover 

illustreert naast de zoektocht van patiënten ook mijn eigen zoektocht, namelijk 

naar mijn rol als onderzoeker en naar de grote lijnen als ik weer eens een zijweg 

ingeslagen was. Door jullie supervisie is het project tot een goed einde gekomen en 

is alles nu samengekomen in dit proefschrift.

Beste Wiesje, bedankt voor het bewaken van de rode draad en de aansporing zelf 

wat meer ruimte in te nemen maar mijn woorden op papier juist minder ("Kill 

your darlings"). ‘Niet blijven haken’ zeg ik inmiddels tegen mijzelf. Ik bewonder de 

manier waarop je iedereen op zijn manier op weg houdt. Ik heb enorm veel geleerd 

over alle aspecten van onderzoek doen. Bedankt voor de goede en leerzame tijd in 

het Alzheimercentrum. 

Beste Sietske, wat is de tijd gevlogen. Tijdens mijn overgang naar EuroSCD 

ben ik zoekende geweest naar mijn rol als onderzoeker. Fijn dat er ook ruimte 

was om persoonlijke struikelblokken aan te pakken. We leerden om op afstand te 

overleggen tijdens jouw periode in Boston en mijn stage in Bonn. Jouw begeleiding 

en wetenschappelijke kracht zijn onmisbaar geweest. Je leerde me tot de kern 

te komen en kritisch te zijn. Als ik ergens tegenaan liep, wist ik altijd dat ik na 

overleg met jou weer verder zou kunnen. Ik bewonder jouw instant inzicht en 

constructieve aanpak. Bedankt voor dit alles en meer. Ik kijk terug op een hele 

goede tijd en verwacht in de toekomst veel te horen over interessante projecten 

van jouw onderzoeksgroep. 

Beste Astrid, we werkten samen op eHealth projecten en je was een rots in m’n 

branding tijdens het review. Bedankt voor jouw tijd, input en toegankelijkheid. Ik 

was een stagiaire op jouw promotieonderzoek, kwam bij het Alzheimercentrum 

werken in de week dat jij je proefschrift verdedigde, en nu ben jij mijn copromotor. 

Later in Leiden vonden we elkaar ook buiten werk. Fijn dat we de tijd van te voren 

afkaderde ("We mogen het alleen het eerste half uur over het review hebben"), 
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zodat we het ook over niet-werk konden hebben. Ik hoop op meer speciaal biertjes 

of bordspellen samen en heb het gevoel dat we elkaar links- of rechtsom blijven 

tegenkomen. 

Geachte prof. dr. Scheltens, voorzitter van de leescommissie, beste Philip. Bedankt 

voor de fijne jaren in het Alzheimercentrum. Ik heb genoten van het diverse team, 

en veel geleerd van alles wat het Alzheimercentrum te bieden heeft. De kracht van 

het Alzheimercentrum is bewonderenswaardig. Ik hoop en verwacht nog veel van 

jullie te horen, en kijk uit naar alle ontwikkelingen op het gebied van de ziekte van 

Alzheimer.

Dear members of the reading committee - dr. R. Amariglio, dr. O. van de Rest, prof. 

dr. E. Smets, prof. dr. M. van de Vugt and prof. dr. M. Wagner: hartelijk dank voor de 

tijd en moeite om dit proefschrift kritisch door te nemen, thank you for putting the 

time and effort in thoroughly reading this thesis.

Dear prof. Wagner, dear Michael. Thank you for the opportunity to work on the 

DZNE nutrition data. Thank you for your supervision during my visit to the DZNE 

and your never-ending enthusiasm for this project. I’ve learned a lot during the 

internship and I am looking back at a great period in Bonn. 

Geachte dr. van de Rest, beste Ondine, bedankt voor jouw bijdrage aan mijn 

promotieonderzoek. Het kijkje in de keuken van voedingsonderzoek en jouw 

constructieve feedback waren waardevol.

Dear coauthors Nina, Wieke, Judith, Lena, Lorena, José Luis, Linda S, Marjolein, 

Marian, Josephine, Sabina, thank you for your inspiration and advices during my 

PhD-trajectory. I have enjoyed our discussions on research methods, literature 

searches, qualitative research, statistics, interventions and I could go on for pages. 

Your comments and questions made all the work and manuscripts more solid. I 

feel we contributed to fruitful collaborations between our departments.

Dear ISTAART NPI-PIA Executive Committee, dear Alex, Yi, Sietske and Roos. Thank 

you for all the inspiration and enthusiasm. Being part of the board was a great 

experience and I am looking forward to the upcoming position paper as a results 

of all our effort and great discussions.

"Science may never come up with a better office communication 
system than the coffee break" - Earl Wilson

Beste collega’s van het Alzheimercentrum, wat fijn om 5 jaar lang te kunnen 

werken met een grote groep bevlogen clinici en onderzoekers van allerlei disciplines. 

Bedankt voor de goede samenwerkingen, de inspiratie, de support en de leuke 
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momenten (borrels, congressen, ski-reis). Ik ben geen enkele dag met tegenzin naar 

het AC gekomen. Als het even tegenzat, was er altijd een ervaringsdeskundige met 

een peptalk, en later mocht ik die adviezen weer doorgeven aan nieuwere collega’s. 

Wat een voorrecht om bij zo’n bijzondere en inspirerende groep onderzoekers te 

horen. Philine, je staat altijd klaar voor de collega’s met advies. Je bent onmisbaar 

geweest tijdens mijn PhD, en wat gezellig dat we naast werk gerelateerde zaken 

ook over van alles en nog wat konden kletsen. Ghiselinde, jij schudt de succesvolle 

evenementen uit je mouw. Dank voor jouw inzet voor de deelnemerdagen, en 

de gezellige kletspraatjes tussendoor. Els, je bent een stabiele factor in het AC. 

Dank voor de support op de achtergrond en de gezelligheid op de gang. Ted, mijn 

klinische stage liep ik bij jullie in het VUmc en later kwamen wij elkaar weer tegen 

in het AC. We bespraken alle ‘twijfelgevallen’ van het SCIENCe onderzoek, die we 

allebei bere-interessant vonden. Bedankt voor jouw oneindige berg met inzichten.

Lief SCIENCe team - Rosalinde, Sander en José, jullie hebben het fundament 

gelegd voor dit mooie onderzoek. Tessa, we waren een top duo en draaiden voor 

een drukke SCIENCe poli of financiële check onze hand niet om. Francien, Jarith, 
Inge, Karlijn, Mardou, Heleen en Anne (en zoveel meer), wat doen jullie het goed! 

Jullie werken aan een mooi onderzoek, en ik vind het ongelooflijk dat er inmiddels 

meer dan 400 deelnemers zijn. Ik ben heel trots op dit goede team.

Overlegclubje - Astrid, Annebet, Astrid, wat fijn dat dit motiverende en nuchtere 

overleg een gegeven was. Laagdrempelig met jullie overleggen om tegenslagen te 

voorkomen, of snel te vergeten, bleek onmisbaar. Dank voor jullie input en steun 

op de juiste momenten.

Onderzoeksoverleg - Sietske, Roos, Nina, Merike, Mark, Josephine en Quirien, 

dank voor jullie kritische blikken, altijd met elkaar komen tot betere ideeën en het 

delen van de ups en downs die onlosmakelijk verbonden zijn met het doen van een 

langdurig project. Wetenschap en gezelligheid bleken elkaar te versterken. Ik hoop 

jullie weer tegen te komen.

Oud-bunkergenoten - Elles, Sander, Charlotte, Nienke, Roos, Mascha en Anita. 

Bedankt voor alle gezelligheid en alle AC-lessen. Dankzij jullie voelde ik me snel 

op m’n plek en kon ik alvast meekijken hoe het allemaal gaat (en soms niet gaat) 

tijdens een PhD. Elles, in het AC ben ik begonnen bij jouw tweelingenstudie, en wat 

een efficiënt team waren we. Wat heb jij veel bergen verzet en een mooi proefschrift 

geschreven! Roos, wat fijn dat we zo gezellig en efficiënt konden schakelen. Ik 

kijk uit naar alles wat je nog gaat onderzoeken en beleven. Anita, wij deden ons 

best om steeds weer onze eilandjes met elkaar te verbinden. Fijn dat we elkaar 

aanvoelden als kamergenoten en congresroomies, zodat we op elkaar konden 

bouwen in roerige tijden. De privé Chicago Bizarre Bucktown tour vol magie en 

geesten kan toch wel ons hoogtepunt worden genoemd. Ik ben vereerd dat ik jouw 

paranimf mocht zijn. Hoewel wij nu een ander pad gaan bewandelen, weet ik zeker 

dat wij elkaar altijd genoeg te vertellen zullen hebben. 
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Nieuwere bunkergenoten - Marleen, Jarith, Jori, Kirsten, Mark, Marijn, Jay. 

Bedankt voor de goede tijd, we zagen elkaar immers vaker dan vrienden en familie 

thuis. Marleen, het was fijn om de dag te beginnen met een korte update over 

werk (of het weekend, of dates). ‘Het echte leven’ stopt niet als we op werk zijn en 

ik ben blij dat daar ook ruimte voor was. Jarith, wat een fijne toevoeging aan het 

SCIENCe team én aan de bunker. Ik heb genoten van je gekleurde sokken. Zet hem 

op! Lieve Jori, buurvrouw, mede-twinner, ik ben blij dat we de laatste jaren zoveel 

konden delen (lief, leed en fruit). Soms was je mijn heimelijke coach, die dingen 

voor mij relativeerde of net het zetje gaf dat ik soms nodig heb. Na zoveel uren 

naast elkaar zijn woorden overbodig en hebben we aan één blik genoeg. Ik kan 

me geen gepaster afscheid van mijn PhD bedenken, dan dat je naast mij staat als 

paranimf, zoals je de afgelopen jaren ook naast me stond (letterlijk: zat, met een 

vinger op je computer scherm om tabellen te checken).

Dear colleagues of the DZNE, Alexandra, Lena, Luca, Steffen, Sandra and others, 

thank you for your help and enthusiasm during my stay in Bonn. I have enjoyed my 

period at the DZNE very much. Thank you for welcoming me and telling me all there 

was to know about the research in your center (and German beer). 

Dear Debora and Alina, thank you for the great and ‘gezellige’ collaboration. I 

think we were a great team and managed to structure, analyze and write about the 

nutrition and cognition data in an ambitious short period of time. I hope to catch 

up soon.

Dear colleagues of the Uniklinikum Köln. Dear prof. Jessen, thank you for hosting 

me during my visit to Germany. Dear Ann-Katrin and Dix, thank you for all your 

help in the EuroSCD project. Who knew what a great challenge an international 

eHealth project would be? Thank you for all your effort and perseverance to 

complete the study. I have enjoyed my time at your center very much. Dix, thank 

you for all your lessons about the Bonn area and German history. Ann-Katrin, thank 

you for making my stay in Germany possible, and welcoming me to Bonn and your 

house. I hope to see you all again.

"The most beautiful discovery true friends make is that they can 
grow separately without growing apart" - Elisabeth Foley

Eric, beter een verre vriend dan een goede buur? Fijn dat we nog steeds deel 

uitmaken van elkaars leven. Dieuwke, ik ben blij dat jij ook vindt dat biertjes 

drinken in Utrecht of Leiden altijd een goed idee is. Jolien, al een tijdje over de 

grens maar still going strong. Wat fijn dat we dezelfde varkentjes aan het wassen 

waren en dat het prima was als op onze gesprekken ‘geen touw te trekken was’. 

Buufjes Iris en Karlijn, van studenten aan het diner in badjassen, naar dames 

werkend in het onderzoeksveld. Ik vind het fijn dat we nog steeds onze up en downs 
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kunnen delen, en dat we elkaar regelmatig zien, ergens tussen Bergen op Zoom en 

Amsterdam. 

Jannicke, Lindsay en Marieke, meer dan de helft van mijn leven vriendinnen en 

nu allemaal in Leiden. Bedankt voor de reminders dat er altijd wel tijd is voor wat 

ontspanning. Fijn dat jullie altijd in de buurt zijn.

"A man travels the world over in search of what he needs,  
and returns home to find it" - George A. Moore

Familie - Lieve Blommen, wat fijn dat jullie er altijd zijn. Ik ben opgegroeid met ‘een 

tweede gezin’ en ben blij dat we nog vaak met z’n allen zijn. Wessels en Dissels, 

wat fijn dat ik ben opgegroeid in een grote familie, waar altijd tijd is voor koffie of 

een borrel, waar kleine bijeenkomsten niet bestaan en waar plek is voor iedereen.

Wat leuk dat ik nu bonusfamilie in Emmen, Groningen en Assen heb. Ik draai 

m’n hand niet meer om voor een weekend kamperen en hoop me nog veel van jullie 

recepten eigen te maken. Géanne, Jeroen, lieve doddies en Kees, wat fijn om zo’n 

gezellige schoonfamilie te hebben. Ik kijk uit naar nog vele zondagmiddagen en 

kunstzinnige uitstapjes met elkaar. Eke, bedankt voor de vertrouwde gezelligheid 

die vanzelfsprekend lijkt maar dat uiteraard niet is, en wat bijzonder dat jij een 

kunstwerk wilde maken om mijn promotieonderzoek te illustreren.

Familie uitbreiding - Jeroen, een verbouwing is net zo roerig als een PhD-traject. 

Bedankt voor jouw onvermoeibare hulp en bergen klusserswijsheden als ik het 

zelf niet meer zag zitten. Ik ben blij dat ik weet dat jullie er altijd zijn. Lieve Jesse, 

gezien jouw allesvolgende blik denk ik dat jij ook een onderzoekend typje gaat 

worden. Blijf nieuwsgierig net zoals je tantes en neem een voorbeeld aan het 

doorzettingsvermogen van je ouders. Ik ben een hele trotse peettante.

"It is not that the meaning cannot be explained. But there are 
certain meanings that are lost forever the moment they are 

explained in words" - Haruki Murakami

Lieve zussen - ik ben blij dat jullie er zijn en dat ik precies weet wat ik aan jullie 

heb. Lisette, eindelijk zijn je kleine zussen ook groot. Bedankt voor jouw oneindige 

interesse in alles wat ik doe, en voor alle momenten waarop jullie voor me 

klaarstonden de afgelopen jaren. Ik ben heel trots op jouw gezin. Marloes, we doen 

compleet andere dingen, maar voelen elkaar als geen ander aan. Als ik beloof dat 

ik curry blijf koken en mijn keukengerei altijd klaarstaat voor je, beloof jij dan dat 

je nooit te ver weg zult gaan wonen? Ik vaar blind op jou en ben blij dat je ook als 

paranimf naast me staat.

Lieve pap en mam - bedankt voor alle broden en schone was in mijn koffertje 

terug naar Groningen, bedankt voor het ophalen van verjaardagen midden in de 

nacht, bedankt voor alle achterbanken vol gevraagde en ongevraagde adviezen, 

bedankt voor jullie hulp bij al mijn verhuizingen (7 stuks in 4 steden), bedankt 

voor jullie grenzeloze support, bedankt voor jullie nuchtere kijk, want ‘ach kind, 

alles komt goed’. Thuisthuis is thuis. Ik ben trots op jullie.
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"I see colors in a different way.  
You make what doesn’t matter fade to grey" - Echosmith

Lieve MJ, daar was jij dan, en dat ‘kon minder’. Bedankt voor alle kopjes thee, droge 

grapjes en jouw relativerende blik. Ik word soms overvallen door alle mogelijkheden 

van het leven. Niet alles is immers te vangen in een Excel bestand. Maar één ding 

weet ik zeker: met jou durf ik alle uitdagingen aan.
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