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Samenvatting 
 
In deze kennissynthese geven we een overzicht van de huidige kennis over dementiepreventie en 
risicoreductie. Dit overzicht is gebaseerd op een synthese van wetenschappelijke overzichtsartikelen, 
een inventarisatie van lopende onderzoeksprojecten en publiekscampagnes, alsook input van 
belanghebbenden (onderzoekers, beleidsmakers, clinici en burgers). De belangrijkste bevindingen zijn: 

1. Risicofactoren: er is bewijs uit observationeel onderzoek dat (i) hoge bloeddruk, ernstig 
overgewicht, verhoogd cholesterol, diabetes (type 2) op middelbare leeftijd, (ii) roken, 
alcoholgebruik, voeding en weinig lichamelijke activiteit, (iii) weinig sociale contacten of 
activiteiten en (iv) weinig opleiding tijdens de jeugd samenhangen met een verhoogd risico op 
dementie.  

2. Interventieonderzoek: er is tot nu toe hoogstens een bescheiden effect te zien van 
multifactoriële interventies op cognitieve achteruitgang op de korte termijn op basis van 
neuropsychologische testen. Er is geen bewijs voor een effect op dementie of cognitief 
functioneren op de langere termijn.  

3. Implementatie: De meerderheid van campagnes in Nederland rond cognitie en/of dementie 
preventie zijn niet systematisch geëvalueerd. 

 

Op basis van de informatie uit deze kennissynthese hebben we onderstaande aanbevelingen voor 
onderzoek en implementatie geformuleerd voor Alzheimer Nederland.  

1. Bundel beschikbare middelen voor grote en langlopende studie(s) die ons dichter bij een 
betrouwbare schatting brengen van de werkelijke effectiviteit van ingrijpen op de risicofactoren op 
het cognitief functioneren en het risico op dementie.  

2. Samenwerking met andere fondsen/sponsoren wordt aanbevolen om de beschikbare middelen en 
inspanningen efficiënt in te zetten. Campagnes en onderzoek voor verschillende chronische 
aandoeningen kunnen elkaar aanvullen en versterken gezien ze zich op dezelfde risicofactoren 
richten.  

3. Er is meer multidisciplinair onderzoek nodig naar succesfactoren voor gedragsverandering, 
werkzame elementen in interventies en naar risicocommunicatie gericht op het verkleinen van de 
kans op dementie.  

4. Grootschalige implementatiecampagnes, zouden moeten worden vergezeld met het systematisch 
onderzoeken van de effectiviteit. 

5. Er kan veel winst gehaald worden door gebruik te maken van bestaande infrastructuur, zoals de 
GGD en welzijnswerk.  

6. Communiceer niet dat “40% van de dementiegevallen voorkomen kan worden”, omdat dit 
onwaarschijnlijk is en vaak verkeerd naar iemands individueel risico vertaald wordt.  

7. Betrek kwetsbare groepen bij onderzoek naar dementie, en zorg dat campagnes ook deze groepen 
bereiken.  
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1. Introductie 
1.1 Opdracht 
In de onderzoeksagenda van Alzheimer Nederland1 heeft preventie en risicoreductie een prominente 
rol. Het preventieonderzoek van Alzheimer Nederland zal zich richten op hoe de leefstijl van mensen 
met een veranderbaar, verhoogd risico op leefstijl gerelateerde ziekten, vroegtijdig overlijden en 
dementie, veranderd kan worden. Omdat er al veel kennis is over de beïnvloedbare risicofactoren voor 
dementie en andere ziekten, heeft Alzheimer Nederland zich bij het opstellen van de onderzoeksagenda 
gericht op het implementeren van bestaande kennis en het zodoende bewerkstelligen van impact 
(paragraaf 3.2). Voor een actuele verkenning van het bewijs en mogelijkheden voor preventie in 
Nederland heeft Alzheimer Nederland deze kennissynthese laten uitvoeren. Deze kennissynthese geeft 
concrete aanbevelingen voor het toekomstige beleid en onderzoek van Alzheimer Nederland. De 
kennissynthese is afgestemd met ZonMw omdat de uitkomsten ervan relevant zullen zijn voor het 
concretiseren van het onderzoeksprogramma Dementie (2021-2030) dat ZonMw in opdracht van het 
Ministerie van VWS uitvoert in het kader van de Nationale Dementiestrategie. 

 

1.2 Achtergrond 
In Nederland leven momenteel ca. 290.000 mensen met dementie, waarvan de meeste met de ziekte 
van Alzheimer, en zonder nieuwe preventieve of ziekte-modificerende behandeling zal het aantal 
mogelijk stijgen tot 620.000 in 2050. Volgens de Volksgezondheid Toekomstverkenning 2018 van het 
RIVM zal dementie tegen die tijd waarschijnlijk de grootste ziektelast veroorzaken in Nederland2. De 
Lancet Commission on Dementia Prevention, Intervention and Care schat dat 40% van het 
populatierisico op dementie potentieel verklaard wordt door een reeks leefstijl- en 
gezondheidsfactoren zoals ongezonde voeding, te weinig beweging, roken en hoge bloeddruk.3 Het 
aanpassen van de leefstijl kan daarom mogelijk enorme maatschappelijke impact op de toekomstige 
ziektelast veroorzaakt door dementie en andere ziekten hebben. 

 
Wel is er voor dementie minder consistent bewijs dat behandeling van risicofactoren ook daadwerkelijk 
gaat leiden tot lagere aantallen van mensen met dementie. Weinig experimentele studies hebben 
dementie als uitkomst gebruikt, en daarnaast is er veel verschil in methodologie en geïncludeerde 
doelgroepen. Een goede verkenning van het effect van de onderzochte interventies, hun effectiviteit en 
verschillen in gebruikte methodologie, is daarom nodig voor optimalisatie van lopend en toekomstig 
onderzoek.4 

 

De huidige adviezen voor primaire preventie en risicoreductie van dementie, bijvoorbeeld door de 
World Health Organisation, vallen samen met adviezen voor andere niet-overdraagbare ziekten zoals 
hart- en vaatziekten en diabetes5. Preventie van dementie wordt daarom soms samengevat als ‘Wat 
goed is voor je hart, is goed voor je hersenen’. Voor primaire preventie van dementie (gericht op 
behandeling van risicofactoren voordat er tekenen van dementie zijn6) lijkt daarom een algemene 
benadering die aansluit op deze bredere adviezen, voor de hand liggend. Dit betekent echter dat, in de 
kennisketen van onderzoek naar praktijk, er veel belanghebbenden aanwezig zijn. Deze zijn onderling 
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nog onvoldoende verbonden. Daardoor bestaat het risico dat nieuwe en bestaande interventies 
uiteindelijk in de praktijk niet effectief en efficiënt uitgevoerd kunnen worden.  

 

1.3 Doel 
Deze kennissynthese heeft verschillende doelen: (1.) Het verkennen van de wenselijkheid en de 
mogelijkheden van (uitgebreidere) implementatie van aanwezige kennis in lopende en nog te 
ontwikkelen interventie(s); (2.) Het identificeren van richtingen voor nieuw onderzoek dat zich richt op 
nieuwe kennis over effectiviteit van preventie en succesvolle implementatie van deze nieuwe (en 
bestaande) kennis; en (3.) Het zichtbaar maken van belangrijke bevorderende en belemmerende 
factoren die bij het oplossen hiervan tot betere implementatie van nieuwe en bestaande interventies 
zal leiden. 
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2. Aanpak 
2.1 Literatuurstudie naar dementie risicoreductie uit experimenteel en observationeel 
onderzoek. 
Voor de literatuurstudie naar beïnvloedbare risicofactoren voor dementie uit observationeel onderzoek 
hebben we gebruik gemaakt van de verkenning ‘Risicoreductie van dementie’ van het RIVM welke in 
November 2021 is gepubliceerd7 en de lopende ‘umbrella review’ (review van reviews) naar het aantal 
systematische reviews en meta-analyses per beïnvloedbare risicofactor van de Universiteit Maastricht. 
De informatie uit deze bronnen hebben we aangevuld met de uitgebreide review van Livingston e.a.3.  

Voor de literatuurstudie naar multifactoriële interventiestudies voor dementie risicoreductie hebben 
we gebruik gemaakt van de Cochrane review ‘Multi-domain interventions for the prevention of 
dementia and cognitive decline‘ uit 2021 uitgevoerd door Radboud Universiteit en het Amsterdam 
UMC8. 

Voor het overzicht van de hoeveelheid en kracht van het bewijs per risicofactor hebben we gebruik 
gemaakt van de WHO Guidelines on Risk Reduction of Cognitive Decline and Dementia uit 20195. 

 

2.2 Inventarisatie van lopende onderzoeksprojecten en publiekscampagnes 
Voor de inventarisatie van lopende onderzoeksprojecten hebben we gebruik gemaakt van de 
inventarisatie in de Cochrane review ‘Multi-domain interventions for the prevention of dementia and 
cognitive decline‘, uitgevoerd door Radboud Universiteit en het Amsterdam UMC8, aangevuld met 
kennis van de leden van de projectgroep en die van belanghebbenden. 

Voor een eerste inventarisatie van publiekscampagnes hebben we gebruik gemaakt van de verkenning 
‘Risicoreductie van dementie’ van het RIVM7 en het WHO Global Status Report on the Public Health 
Response to Dementia9 uit 2021 en de WHO Guidelines on Risk Reduction of Cognitive Decline and 
Dementia5 uit 2019. Dit is aangevuld met kennis van de leden van de projectgroep en 
publiekscampagnes die de belanghebbenden hebben aangedragen tijdens de focusgroepen, een 
individueel interview en de workshop (zie 2.3). 

2.3 Input van belanghebbenden 
2.3.1 Dataverzameling: Focusgroepen, ronde tafels en individuele interviews 
Bij het formuleren van aanbevelingen voor toekomstig onderzoek, is het belangrijk om multidisciplinair 
aan de slag te gaan om de perspectieven van belanghebbenden uit verschillende sectoren te betrekken. 
Om deze reden hebben we belanghebbenden uitgenodigd voor een aantal online bijeenkomsten rond 
het thema dementiepreventie en risicoreductie. 

In een online focusgroep zijn we samen in gesprek gegaan over het huidige preventielandschap en de 
volgende stappen (Appendix 1 bevat een overzicht van de discussievragen die gebruikt werden als 
gespreksleidraad tijdens de focusgroep). De input uit deze focusgroep werd ook gestaafd door drie 
‘ronde tafels’. De ronde tafel met clinici werd uitgevoerd in samenwerking met het aanpalende 
‘Maintaining Optimal Cognition In Adults’ (MOCIA) consortium. De ronde tafels met mantelzorgers met 
een migratieachtergrond en met kwetsbare volwassenen werden binnen de verkenning ‘Integratieve 
Dementie Preventie’ van Pharos georganiseerd. Deze bijeenkomsten werden aangevuld met een 



7 
 

individueel interview met een beleidsmaker die niet aan de focusgroep of ronde tafels kon deelnemen. 
Tabel 1 biedt een overzicht van de verschillende belanghebbenden die hebben bijgedragen aan de 
dataverzameling van deze kennissynthese. 

Tabel 1. Overzicht van de belanghebbenden die hebben bijgedragen aan de dataverzameling 
Bijeenkomst Belanghebbenden Aantal 
Focusgroep Onderzoekers 3 
 Clinici 2 
 Beleidsmakers 4 
Ronde tafel 1 Mantelzorgers met een migratie-achtergrond 7 
Ronde tafel 2 Kwetsbare volwassenen 7 
Ronde rafel 3 Clinici 3 
Interview Beleidsmaker 1 

 

2.3.2 Datavalidatie: Workshop 
Tot slot hebben we een online workshop uitgevoerd, met als doel het valideren van de bevindingen uit 
de eerdere activiteiten. We zijn samen in gesprek gegaan over het huidige preventielandschap en wat 
de aanbevelingen zijn voor toekomstig onderzoek. Appendix 2 bevat een overzicht van de 
discussievragen die gebruikt werden als gespreksleidraad tijdens de workshop. Tabel 2 bevat het 
overzicht van de belanghebbenden die hebben bijgedragen aan de datavalidatie van deze 
kennissynthese. 

Tabel 2. Overzicht van de belanghebbenden die hebben bijgedragen aan de datavalidatie 
Belanghebbenden Aantal 
Onderzoekers 4 
Clinici 3 
Beleidsmakers 7 
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3. Resultaten 
3.1 Afgerond onderzoek naar dementie risicoreductie 
3.1.1 Risicofactoren 
Onderzoek laat verschillende beïnvloedbare factoren zien die in meer of mindere mate samenhangen 
met het risico op dementie.3 Deze risicofactoren zijn ruwweg onder te verdelen in vier categorieën, 
hoewel er ook enige overlap is tussen de categorieën7:  

 Cardiometabole risicofactoren: hoge bloeddruk, verhoogd cholesterol, ernstig overgewicht, 
diabetes type 2 

 Leefstijlfactoren: roken, alcoholconsumptie, lichamelijke inactiviteit, ongezonde voeding 
 Psychosociale factoren: sociale contacten, depressie, slaappatroon, cognitieve activiteiten 
 Overige factoren (onder andere medische en omgevingsfactoren): lage opleiding, traumatische 

hersenschade, gehoorverlies, luchtverontreiniging.  
 

Figuur 1 en Tabel A3.1 in de appendix laten zien hoeveel reviews of meta-analyses in de periode 2015-
2021 per risicofactor gepubliceerd zijn. In deze meta-analyses zijn combinaties van observationele en 
interventiestudies opgenomen. Hierbij dient opgemerkt te worden dat het feit dat er over de 
risicofactor een meta-analyse is gepubliceerd, niet betekent dat er een (causaal) verband is met 
cognitie/ dementie. 

 

Figuur 1. Aantal meta-analyses over het verband met cognitie/ dementie per beïnvloedbare risicofactor  
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Risicofactoren voor hart- en vaatziekten 
Cardiometabole risicofactoren 

De risicofactoren voor hart- en vaatziekten zijn ook risicofactoren voor dementie.  

Er is bewijs voor een relatie tussen een hoge bloeddruk (hypertensie), ernstig overgewicht (obesitas) en 
verhoogd cholesterol (hypercholesterolemie) op middelbare leeftijd en een verhoogd risico op 
dementie. Deze relaties zijn op latere leeftijd echter minder duidelijk. In sommige studies is het verband 
dan zelfs omgekeerd of is er sprake van een U-vormig verband, waarbij zowel een lage als een hoge 
waarde (voor bijvoorbeeld BMI en bloeddruk) een verhoogd risico op dementie geven.10,11 Het 
mechanisme hiervan is nog onduidelijk. Het zou kunnen komen door een ‘survival bias’, waarbij mensen 
die een hoge leeftijd bereiken met hoge waarden voor deze risicofactoren minder kwetsbaar zijn voor 
de schadelijke effecten. Een andere verklaring zou een algehele staat van achteruitgang kunnen zijn. Of 
mogelijk zijn lage waarden een vroeg symptoom van een hersenziekte wat zou verklaren dat deze 
risicofactoren dalen voorafgaand aan de diagnose dementie.7,10 In dat geval is er dus omgekeerde 
causaliteit – de hersenziekte veroorzaakt de afwijkende risicofactor. 

Diabetes (type 2) op middelbare en latere leeftijd verhoogt het risico op dementie. Hoe langer iemand 
diabetes heeft, hoe hoger het risico.12 Het is echter nog onduidelijk of betere behandeling van diabetes 
het risico op dementie verlaagt.3,7  

 

Leefstijlfactoren 

Leefstijlfactoren 
Naast de cardio-metabole risicofactoren zijn er verschillende leefstijlfactoren die van invloed zijn op het 
ontstaan van dementie. Veel van deze leefstijlfactoren hangen ook met elkaar samen, zoals roken en 
alcoholgebruik. Het is daarom soms lastig om naar het effect van afzonderlijke leefstijlfactoren te 
kijken.7 

Mensen die roken hebben een hoger risico op het ontstaan van dementie. Mensen die gestopt zijn met 
roken, zelfs op latere leeftijd, hebben een lager risico op dementie dan mensen die doorgaan met roken. 
Er zijn aanwijzingen dat ook passief roken het risico op dementie verhoogt13.3,7 

Overmatig alcoholgebruik hangt samen met een hoger risico op dementie en cognitieve achteruitgang.14 
Mensen met licht tot matig alcoholgebruik hebben een lager risico op het krijgen van dementie, 
vergeleken met mensen die geen alcoholische dranken drinken.14 Dit kan verklaard worden doordat de 
groep niet-drinkers relatief veel mensen bevat die vanwege gezondheidsredenen geen alcohol drinken 
of omdat het niet te combineren is met bepaald medicatiegebruik.15 In verschillende studies is alleen 
de consumptie van een beperkte hoeveelheid (rode) wijn geassocieerd met een lager risico op dementie 
wat zou kunnen duiden op een effect van specifieke stoffen15,7. De gezondheidsraad adviseert om geen 
alcohol te drinken, of in ieder geval niet meer dan één glas per dag.16 

In meerdere observationele studies is een associatie aangetoond tussen weinig lichamelijke activiteit en 
cognitieve achteruitgang of het ontstaan van dementie.3,17 Dit zou verklaard kunnen worden doordat 
mensen die lichamelijk inactief zijn een verhoogd risico hebben op type 2 diabetes, te hoge bloeddruk, 
(ernstig) overgewicht, cardiovasculaire en cerebrovasculaire ziekte en daarmee ook op dementie.3 



10 
 

Vooralsnog is er geen overtuigend bewijs voor een interventie-effect van het aanpassen van lichamelijke 
activiteit op cognitie18. Een verklaring voor deze tegenstelling zou kunnen zijn dat mensen minder gaan 
bewegen als ze een beginnend stadium van dementie hebben19, maar ook dat het effect op cognitie van 
interventies op middelbare leeftijd, pas op latere leeftijd verwacht wordt3.3,7   

De invloed van voeding op cognitie of het ontstaan van dementie is complex. Er is onvoldoende bewijs 
dat specifieke nutriënten, zoals de B-vitamines, vitamine C en E of omega-3 vetzuren, beschermend 
zouden werken tegen het ontstaan van dementie. Ook interventies met gebruik van multi-
nutriëntpreparaten, waarbij supplementen met meerdere nutriënten tegelijk werden toegediend, 
gaven onvoldoende bewijs.3,20,21 De WHO raadt daarom af om deze supplementen te gebruiken als 
bescherming tegen cognitieve achteruitgang en dementie (Tabel 3).5 Er wordt daarom meer naar totale 
voedingspatronen gekeken, in plaats van naar afzonderlijke nutriënten. In meerdere, vaak 
observationele studies vond men een lager risico op dementie bij het volgen van een Mediterraan 
voedingspatroon.21-24 Uit een recente observationele Nederlandse studie blijkt ook dat een gezond 
voedingspatroon samenhangt met een betere cognitieve functie en een tragere cognitieve 
achteruitgang. Dit geldt zowel voor het voldoen aan de richtlijnen voor een Mediterraan 
voedingspatroon als voor het voldoen aan de WHO-richtlijnen of de Nederlandse voedingsrichtlijnen 
2015.7,25 

 

Psychosociale factoren 
Mensen met weinig sociale contacten of activiteiten hebben een hoger risico om dementie te 
krijgen.26,27 Een complex sociaal netwerk lijkt samen te gaan met een betere cognitieve functie, en 
daardoor een lager risico op dementie.3,7,28 Een deel van deze associatie zou verklaard kunnen worden 
doordat beginnende dementie terugtrekking uit het sociale leven met zich mee kan brengen. Maar er 
zijn ook aanwijzingen dat het hebben van sociale contacten en sociaal actief zijn de cognitieve reserve - 
het vermogen om te kunnen compenseren voor cognitieve achteruitgang - vergroot, of op peil houdt.29 
Ook is er een samenhang tussen sociaal actief zijn en het ondernemen van cognitief stimulerende 
activiteiten – bv. mensen die graag een boek lezen gaan ook graag naar een museum30. 

Verschillende onderzoeken laten zien dat mensen met een depressie of slaapproblemen een hoger 
risico op dementie hebben.31 Depressieve klachten kunnen ook bij de eerste fasen van dementie horen, 
waardoor de richting van het verband, vooral in studie met korte follow-up (<10 jaar), vaak niet duidelijk 
is.3,7 Depressie kan daarnaast een psychogene reactie zijn op cognitieve beperkingen en zorgen dat 
cognitieve beperkingen eerder aan het licht komen (omgekeerde causaliteit).32 Daarnaast hebben 
depressie en dementie gemeenschappelijke genetische markers.32 Ook voor het verband tussen 
slaapproblemen en dementie geldt dat slaapproblemen bij de eerste fasen van dementie horen. Er zijn 
echter plausibele mechanismen voor een effect van slaap op cognitie en een effect op andere 
risicofactoren zoals hart- en vaatziekten, voeding en lichaamsbeweging.33 Het effect van behandeling 
van depressie of medicatie voor slaapproblemen op het risico op dementie is nog niet duidelijk.3,7  

 

Overige factoren 
Mensen met weinig opleiding tijdens hun jeugd hebben een hoger risico op dementie. Dit zou kunnen 
komen doordat opleiding sterk samenhangt met (aangeboren) IQ en sociaal economische status, die op 
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hun beurt weer samenhangen met een risico op dementie.34 Echter, een mogelijke causale verklaring is 
dat opleiding, met name in de jeugd, de cognitieve reserve van mensen vergroot, waardoor het op latere 
leeftijd makkelijker is om de effecten van beginnende hersenschade op cognitieve achteruitgang op te 
vangen. Door ook op latere leeftijd mentaal actief te blijven, bijvoorbeeld door een cognitief uitdagende 
baan en vrijetijdsactiviteiten, kan cognitieve achteruitgang voorkómen of vertraagd worden waardoor 
het risico op dementie kleiner wordt. Vooral activiteiten waarbij nieuwe vaardigheden worden 
aangeleerd of waarbij communicatie een onderdeel is zouden daarbij effectief zijn.3,7 

In observationeel onderzoek is gebleken dat mensen met gehoorverlies een groter risico hebben op het 
krijgen van dementie of op cognitieve achteruitgang.35,36 Wat hier precies de oorzaak van is, is nog 
onduidelijk. Het is niet altijd duidelijk of gevonden verbanden ook echt toegeschreven kunnen worden 
aan gehoorverlies of een vroeg symptoom van een onderliggende hersenziekte.37 Een alternatieve 
verklaring is dat gehoorverlies leidt tot beperking in sociale contacten en communicatie en een 
achteruitgang in cognitieve reserve. Hier is echter geen overtuigend onderzoek naar gedaan. Resultaten 
van onderzoek naar het gebruik van een gehoorapparaat op cognitieve achteruitgang zijn 
inconsistent.3,7,35 

Relatief weinig is bekend over de bijdrage van gedeelde omgevingsfactoren die groepen van mensen 
blootstellen aan risico’s. Bepaalde soorten luchtverontreiniging (o.a. NO2, PM2,5) hangen mogelijk samen 
met het risico op de ziekte van Alzheimer of andere vormen van dementie - mogelijk versterkt of 
verklaard door het negatieve effect van luchtverontreiniging op hart- en vaatziekten. Ook zijn er 
aanwijzingen dat geluidsoverlast verband houdt met dementie. Verstoring van het verband 
(confounding) door sociaaleconomische factoren speelt mogelijk een rol, omdat blootstelling aan 
luchtverontreiniging en geluidsoverlast sterk samenhangen met waar iemand woont. 3,7,35 

 

Hoeveel bewijs is er voor aanbevelingen voor interventies gericht op specifieke factoren? 
De WHO heeft in 2019 een richtlijn gepubliceerd over risicoreductie van cognitieve achteruitgang en 
dementie5. Hierin is per risicofactor aangegeven wat de kwaliteit van bewijs is dat een interventie het 
risico op cognitieve achteruitgang en/of dementie zal verminderen. Ook is beoordeeld in hoeverre een 
bepaalde interventie geadviseerd zou worden na afweging van wenselijke en onwenselijke effecten van 
de interventie (sterkte aanbeveling). Bij een sterke aanbeveling wordt de interventie voor de meeste 
mensen aanbevolen, bij een conditionele aanbeveling verschilt het per individu of het wenselijk is en is 
er (para)medische assistentie nodig voor het nemen van die beslissing. De resultaten zijn samengevat 
in Tabel 3 op volgorde van de kwaliteit van het bewijs en de sterkte van de aanbeveling. Het valt op dat 
voor geen van de factoren de kwaliteit van het bewijs voor een preventieve werking op 
cognitie/dementie hoog is. Een sterke aanbeveling kon worden gegeven voor lichaamsbeweging bij 
mensen met normale cognitie, stoppen met roken, ondanks dat de kwaliteit van het bewijs laag tot 
matig was. De aanbevelingen kunnen gedreven zijn door andere redenen om de risicofactor te 
behandelen. Daarentegen wordt het innemen van supplementen voor vitamine B, E, PUFA en 
multivitaminen sterk afgeraden.  
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Tabel 3. Bewijs voor effect van specifieke risicofactoren en sterkte aanbeveling WHOa5 
Risicofactor Specifieke populatie Kwaliteit bewijs Sterkte 

aanbeveling 
Lichaamsbeweging normale cognitie matig sterk 
Stoppen met roken rokers laag sterk 
Mediterrane voeding normale cognitie  matig conditioneel 
Supplementenb -  matig sterk 
Reduceren gevaarlijk 
alcoholgebruik 

normale cognitie  matig conditioneel 

Cognitieve training normale cognitie  erg laag tot laag conditioneel 
Gewichtsmanagement overgewicht of 

obesitas 
laag tot matig conditioneel 

Hypertensie management hypertensie erg laag (irt 
dementie) 

conditioneel 

Diabetes mellitus management diabetes erg laag conditioneel 
Dyslipidemie management dyslipidemie laag conditioneel 
a Een sterke aanbeveling is de interventie voor de meeste mensen aan te bevelen, bij een conditionele 
aanbeveling verschilt het per individu of het wenselijk is en is er (para)medische assistentie nodig bij 
het maken van die beslissing; b Vitamine B en E, poly-onverzadigde vetten, multivitaminen wordt 
afgeraden 

 

De WHO geeft aan dat er vooralsnog onvoldoende bewijs is dat sociale activiteiten, antidepressiva of 
gehoorapparaten het risico op cognitieve achteruitgang/dementie verlagen.5 

De kwaliteit van het bewijs is door de WHO commissie beoordeeld als erg laag tot matig. Met name 
omdat het voornamelijk gebaseerd is op observationele studies, en er geen causaliteit geclaimd kan 
worden vanwege kans op bias. Deze studies hebben als nadeel dat het lastig is rekening te houden met 
de multifactoriële etiologie van dementie, zoals interacties tussen risicofactoren en clustering binnen 
een persoon – iemand met overgewicht heeft vaak ook een hoge bloeddruk en een verhoogd 
cholesterol. Ook is het voor veel van de factoren en relevante gerelateerde factoren – zoals beweging 
en voeding, maar ook sociaal economische status - niet eenvoudig om dit goed te vatten in een eenheid 
die te analyseren is. Dit maakt de puntschatters lastig te interpreteren en vergroot de kans op het niet 
goed kunnen corrigeren voor gerelateerde factoren (residuele confounding). Het voordeel van 
observationele studies is dat deze vaak een langere observatieduur hebben. Echter, in studies met 
langere observatieduur ziet men vaak een zwakker verband dan bij een kortere looptijd. Dit zou kunnen 
duiden op omgekeerde causaliteit, maar zou ook kunnen komen doordat het effect van de risicofactor 
gedurende de looptijd (veroudering) veranderd is en, bij een hele lange looptijd, het overblijven van 
veerkrachtige mensen die ondanks een hoog risicoprofiel cognitief gezond zijn gebleven. Het is daarom 
vooralsnog onduidelijk of het aanpakken van de specifieke risicofactoren ook zal resulteren in een 
vertraging van cognitieve achteruitgang en daarmee verlaging van het dementierisico. In hoofdstuk 
3.1.2 worden multifactoriële interventies besproken waarin het effect van aanpakken van risicofactoren 
onderzocht wordt in een causaal model.  
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3.1.2 Multifactoriële interventies  
Multifactoriële interventies, waarbij op meerdere risicofactoren tegelijk wordt ingegrepen, hebben 
mogelijk een groter effect dan interventies die slechts op één risicofactor zijn gericht.38  

De Radboud Universiteit en het Amsterdam UMC hebben onlangs de Cochrane review ‘Multi-domain 
interventions for the prevention of dementia and cognitive decline’ uitgevoerd. Om in deze review 
opgenomen te worden moesten studies tenminste 400 deelnemers hebben gerandomiseerd en ten 
minste 12 maanden looptijd hebben.8 Uit deze review blijkt dat een bescheiden effect te zien is van 
multifactoriële interventies op cognitieve achteruitgang op de korte termijn op basis van 
neuropsychologische testen.8 Er was geen overtuigend bewijs voor een effect op dementie (Tabel 4).39,40  

 
Tabel 4: Meta analyse van multifactoriële interventies van minimaal 12 maanden, op cognitieve 
uitkomstmaten 8 
Uitkomst Aantal 

deelnemers 
(studies) 

Effect Bewijsniveau 
(GRADE)* 

Conclusie obv 
Cochrane criteria 

Dementie 7256 (2) 39,40 RR 0,94 (0,76-1,18) Hoog Weinig of geen 
effect 

Milde cognitieve 
beperking 

3802 (1) 40 RR 0,97 (0,76-1,23) Matig Waarschijnlijk 
geen effect 

Cognitieve 
achteruitgang 
met test batterij 

4617 (3) 41-43 GV 0,03 SD (0,01-
0,06)* 

Hoog Een klein effect 

Cognitieve 
achteruitgang 
met MMSE 

8697 (6) 39,41-

44 
GV 0,02 punt (-0,06-
0,09) 

Matig Waarschijnlijk 
geen effect 

Cognitieve 
achteruitgang 
met MoCA 

1554 (2) 45,46 GV 0,76 punt (0,05 tot 
1,46) 

Erg laag Erg onzeker 
bewijs of er een 
effect is 

MMSE: Mini Mental State Examination, MoCA: Montreal Cognitive Assessment,  RR: Relatief Risico, GV: 
Gemiddeld Verschil, SD: standaard deviatie * Appendix 4 bevat de betekenissen van de bewijsniveaus.
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Er is grote heterogeniteit tussen de negen studies39-47 die in de Cochrane review zijn opgenomen in 
termen van studiepopulatie, interventie, duur, inclusiecriteria en uitkomstmaten. Er zijn geen duidelijke 
eigenschappen aan te wijzen van effectieve of minder effectieve interventiestudies (tabellen A3.3-A3.5). 

De meeste studies zijn uitgevoerd in hoge inkomens landen en in China (midden inkomens land). 
Gemiddeld zijn per studie 2050 deelnemers gerandomiseerd (range 510-5145). De gemiddelde leeftijd 
op baseline was 67,8 jaar (range: gemiddeld 45,6-77,1 jaar) en het percentage mannen varieerde van 
21%-75% tussen de studies. Drie studies waren binnen algemene populaties39,44,47; één binnen een 
populatie met een gemiddelde of iets lagere cognitie42, twee in een populatie met geheugenklachten of 
functionele beperking43,45 en drie in een populatie met een verhoogd vasculair risico40,41,46. Het 
percentage deelnemers met een cardiovasculaire voorgeschiedenis varieerde tussen de 5% en 38%, 
binnen studies die dit rapporteerden (Tabel A3.3).  

De duur van de interventies varieerde tussen één en tien jaar en slechts twee studies39,40 hadden een 
looptijd van meer dan drie jaar. Alle studies hadden getrainde professionals ingezet om de interventie 
te leveren en gebruikten leefstijl- en zelfmanagement adviezen. Alle negen studies die in de Cochrane 
review8 zijn geïncludeerd richtten zich op voeding en lichaamsbeweging, naast andere interventie 
onderdelen. Zes studies richtten zich op gewichtsmanagement39-43,46, vijf op diabetes management39-43, 
vier op bloeddruk en lipiden management39,41-43, en vier hadden ook cognitieve training als onderdeel 
van een multifactoriële interventie42-45. Andere onderdelen van de multifactoriële interventies waren 
krachttraining42,44,47, verantwoord alcoholgebruik44,46, sociale aspecten42,44, omgaan met functionele 
beperkingen43 en mentale stress46 (Figuur 2 en tabel A3.4). Als controleconditie gaven vijf studies 
gezondheids- en leefstijl adviezen41,42,44,45,47, drie studies gebruikelijke zorg39,40,46 en één studie gaf geen 
controle interventie voor het multifactoriële deel43.  

 

 

Figuur 2. Aantal keer dat een interventiedomein in een interventiestudie is opgenomen (van de 9 RCTs 
in Cochrane8) 
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3.1.3 Input van belanghebbenden 
Veel is bekend over de verschillende risicofactoren – maar wat is de trigger voor gedragsverandering? 
De belanghebbenden in de focusgroepen gaven aan dat er in hun ogen al veel bekend is over de 
verschillende risicofactoren die invloed hebben op het ontstaan van dementie. Veel van de adviezen die 
volgen uit de kennis over deze risicofactoren zijn dan ook aannemelijk en logisch. Voor hen is de vraag 
vooral: “Hoe zet je mensen aan tot gedragsverandering?” Iedereen weet namelijk dat gezond leven 
belangrijk is, maar het is voor heel veel mensen toch moeilijk om deze inzichten om te zetten in concrete 
veranderingen in gedrag. 

“Ik zie dat vaak bij mij op het werk. Daar zijn veel mensen te dik. Ze zeggen dat ze willen afvallen, 
maar nemen elke dag snoep en cola mee naar het werk. Hoe kan je ervoor zorgen dat ze het ook 
echt doen [afvallen]?” – Volwassene werkzaam in beschutte werkplaats 

Deze discussie bracht de volgende vraag teweeg: “Voor wie werkt wat?” Belanghebbenden gaven aan 
dat deze trigger wellicht voor iedereen anders is, maar ook dat er misschien globale trends zijn over 
groepen heen. Voor bepaalde groepen is de belangrijkste trigger de mogelijke (psychologische) impact 
van het ontwikkelen van dementie op de eigen familie en kinderen. Voor anderen is de eigen 
gezondheid en individuele verantwoordelijkheid voor het eigen welbevinden de belangrijkste trigger. 
We zien in ander onderzoek dat de belangrijkste wens van ouderen is om zo lang mogelijk zelfstandig 
thuis te blijven wonen. Hier was de conclusie dat er nog verder onderzoek nodig is naar welke triggers 
tot gedragsverandering het beste werken in het voorkomen van dementie, bij welke groep.  

“Respect voor ouderen en zorgen voor onze ouders zit in onze cultuur. Maar attitudes 
veranderen, onze kinderen zijn hier opgegroeid. Ik weet wat mantelzorg is en wil niet dat mijn 
kind dit later met mij moet meemaken” – Mantelzorger met migratie-achtergrond, ronde tafel 
1 

Hierbij blijft het natuurlijk belangrijk om mensen geen schuldgevoel aan te praten (‘eigen schuld, dikke 
bult’) en belangrijke ethische kwesties in het achterhoofd te houden. 

Tot slot stelden de belanghebbenden zich de vraag: “Wanneer is het te laat?”. Belanghebbenden aan 
dat het belangrijk is om in te zetten op de groepen waar dementie de hoogste prevalentie heeft: 
Personen met een lagere opleiding, migratie-achtergrond en gezondheidsproblemen door 
comorbiditeit. Hier werd ook gezegd dat het beter is om van kinds af aan de leefstijl te verbeteren. 

“Preventie begint nu al voor mij en mijn zoontje van acht jaar” – Mantelzorger met een 
migratieachtergrond, ronde tafel 1 

Dit sluit aan bij de discussie hierboven over welke aanpak het beste zal werken in verschillende groepen 
en leeftijdscategorieën. In onze validerende workshop vonden we steun voor deze ideeën over het 
belang van onderzoek naar gedragsverandering. Hier werd aan toegevoegd dat er onderzoek nodig is 
naar wat motivatie en commitment bij iemand teweeg brengt, zowel bij de burger als bij de 
implementerende professional. Immers, als iemand grote financiële zorgen heeft is dementiepreventie 
wellicht geen prioritiet, maar is er misschien een ingang via factoren die in het hier en nu belangrijk zijn. 
Veel van de gegeven voorbeelden hebben te maken met sociale factoren, zoals zich niet hoeven te 
schamen tegenover familie over het eigen lichaamsgewicht, energie hebben om alle huishoudelijke en 
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familiale taken uit te kunnen voeren, of de eigen kosten verbonden met ziekte en zorg te kunnen 
drukken. 

Tijd om de schouders eronder te steken 
Buiten de voorgaande discussie over de behoefte aan onderzoek naar specifieke triggers tot 
gedragsverandering bij verschillende groepen, bleek er consensus te zijn onder de medische 
belanghebbenden die deelnamen aan de focusgroep, dat het tijd is om de opgedane kennis om te zetten 
in de praktijk. Volgens deze belanghebbenden is er geen behoefte meer aan nieuw wetenschappelijk 
bewijs, maar is het tijd om te doen. 

 “Het is tijd om de schouders eronder te steken en gewoon te doen” – Huisarts, focusgroep 

In onze validerende workshop beschreven belanghebbenden de ideale dementie preventie trial, met 
onbeperkte middelen. Thema’s die hier naar voor kwamen waren: Effectiviteitsonderzoek in de wijk en 
tussen wijken; Onderzoek bij mensen met een kortere opleiding; Het breed inzetten en clusteren van 
risicofactoren; Positieve gezondheid; Goede motiverende prikkels voor participanten om deel te nemen 
aan het onderzoek; Langer perspectief met veel meetmomenten; en de interactie tussen 
geloofsovertuiging en beeld van de ziekte. Tegelijkertijd benadrukten de workshopdeelnemers ook de 
urgentie van deze zaken en het belang van dit hoog op de agenda van beleidsmakers en onderzoekers 
te zetten. 

Aandacht voor groepen in kwetsbare posities 
In onze gesprekken met mantelzorgers met een migratie-achtergrond en kwetsbare volwassenen, werd 
er verschillende keren besproken dat veel van de hierboven beschreven risicofactoren verhoogd 
aanwezig zijn in deze groepen. Belanghebbenden met een migratie-achtergrond vertelden dat hun 
ouders vaak hard gewerkt hadden in fabrieken en dat ze hierdoor bekend waren met de schadelijke 
gevolgen van blootstelling aan toxische stoffen. Ook hadden deze belanghebbenden vaak ouders die 
‘laagopgeleid’ waren. Ze begrepen dat dit een risicofactor is voor dementie, maar benadrukten dat hun 
ouders wel slim waren. De indruk werd ook bij de kwetsbare volwassenen gewekt dat “het weer over 
ons gaat”. “Rijkere mensen krijgen toch ook dementie?” Het is belangrijk om niet de indruk te geven dat 
er met de vinger gewezen wordt, of dat men bepaalde groepen de schuld geeft voor het ontwikkelen 
van dementie. Het werd duidelijk dat het heel belangrijk is om gevoelig te zijn voor gebruik van 
terminologie en dat termen als ‘laagopgeleid’ snel denigrerend kunnen overkomen. Er is nog onderzoek 
nodig over hoe (en met welke taal) hier het best over gecommuniceerd kan worden. 

Verder waren de belanghebbenden zich ook goed bewust van het feit dat stress een grote impact heeft 
op de gezondheid en konden ze aannemen dat dit ook zo moet zijn voor de hersenen en het ontwikkelen 
van dementie. Ze hadden het over stress vanwege schulden en verwezen, hiermee samenhangend, ook 
naar de hoge kosten die verbonden zijn aan adviezen rond gezonde leefstijl. Vers fruit en groenten zijn 
duur en niet iedereen heeft de tijd om te sporten naast hun werk- en familie verplichtingen. In 
communicatie rond leefstijladviezen voor het voorkomen van dementie moet goed gekeken worden 
naar adviezen die voor iedereen haalbaar zijn, zowel op economisch als maatschappelijk vlak. Breder 
gezien is de haalbaarheid dus afhankelijk van wie de doelgroep is van de preventieadviezen en 
boodschap. 

In de workshop werd benadrukt dat het belangrijk is om migranten en kwetsbare volwassenen niet over 
één kam te scheren maar om aandacht te hebben voor diversiteit en verschillende kenmerken vanuit 
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een intersectioneel perspectief. Hiermee wordt bedoeld dat er nadruk gelegd moet worden op het feit 
dat mensen niet slechts één kenmerk ‘zijn’, maar dat identiteit bestaat uit o.a. intersecties van geloof, 
geslacht, gender, etniciteit, geaardheid, vaardigheden, cultuur, leeftijd en financiële achtergrond. 

 

3.2 Lopende onderzoeksprojecten en publiekscampagnes  
3.2.1 Lopende nationale en (grote) internationale onderzoekprojecten 
 

In Tabel 5 staan de lopende nationale en (grote) internationale multifactoriële interventiestudies 
samengevat, gericht op cognitie en/of dementie preventie. 

 
Nationale multifactoriële interventie studies 
FINGER-NL 

Geïnspireerd door de resultaten van de FINGER studie42 is het World-Wide FINGERS netwerk opgericht 
(WW-FINGERS), waaraan meer dan 40 landen deelnemen. In Nederland wordt in het kader hiervan het 
publiek-privaat gefinancierde FINGER-NL uitgevoerd, wat weer onderdeel is van het 
onderzoeksprogramma MOCIA (Maintaining Optimal Cognitive function In Ageing). Het doel van 
FINGER-NL is het onderzoeken van de effectiviteit van een op de persoon afgestemde multifactoriële 
interventie op cognitie bij 1206 ouderen met aanwezige risicofactoren voor cognitieve achteruitgang. 
Het is gericht op lichamelijke en cognitieve activiteit, cardiovasculaire risicofactoren, voeding, slaap, 
stress, drinkvoeding en sociale activiteit, verdeeld over twee groepen met verschillende intensiteit van 
de interventie. De twee jaar durende interventie zal in maart 2022 van start gaan vanuit Amsterdam 
UMC, Universiteit Maastricht, Radboud Universiteit, UMC Groningen en Wageningen Universiteit.  

Voor meer informatie over FINGER-NL: https://mocia.nl/scientific/research/work-package-1-finger-nl-
lifestyle-intervention/  

 

PRODEMOS 

In 2018 is het project PRODEMOS gestart (Prevention of Dementia using Mobile phone Applications).48 
Het wordt uitgevoerd door een door de Europese Commissie gefinancierde internationaal consortium, 
onder leiding van het Amsterdam UMC. Het gaat bij de interventie om zelfmanagement van 
risicofactoren voor dementie bij 2400 mensen met twee of meer risicofactoren voor dementie, via een 
applicatie voor mobiele telefoons ondersteund door een coach bij mensen met een lage SES in UK of uit 
China.  

Voor meer informatie: https://www.prodemos-project.eu/  

 

Overige Nederlandse initiatieven die wel raken aan preventie maar niet primair preventieprojecten zijn 
 

ABOARD 
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In het kader van de Nationale Dementiestrategie 2021-2030 is in april 2021 het Publiek-privaat 
gefinancierde project ABOARD gestart (A personalized medicine approach for Alzheimers Disease). Dit 
is een multidisciplinair onderzoeksproject waaraan meer dan dertig partners meedoen, onder andere 
universiteiten, Alzheimercentra, zorg- en kennisinstellingen en commerciele bedrijven. 
Leefstijlveranderingen zullen worden gestimuleerd en gemonitord binnen een onlineomgeving, waarin 
patiënten op de geheugenpoli hun zorgprofessionals toegang kunnen geven voor individuele coaching. 
Deze studie valt onder secundaire preventie. 

Voor meer informatie: www.aboard-project.nl  

 

NCDC 

In het “Netherlands Consortium of Dementia Cohorts” (NCDC), een nog lopend nationaal onderzoek, 
wordt in negen Nederlandse Cohorten onderzoek gedaan naar de samenhang van verschillende 
risicofactoren in het ontstaan van dementie en hun relatie met neurodegeneratieve en 
cerebrovasculaire biomarkers, om zo beter te begrijpen hoe de ziekte ontstaat. Dit kan leiden tot nieuwe 
aangrijpingspunten voor preventie van dementie. Er wordt geen interventie uitgevoerd in NCDC. 

Voor meer informatie: https://www.alzheimercentrum.nl/wetenschap/lopend-onderzoek/ncdc/  

 

Internationale onderzoeksprojecten 
In tabel 5 staan de lopende nationale en (grote) internationale multifactoriële interventiestudies 
samengevat. We hebben in dit overzicht alleen onderzoeksprojecten geïncludeerd indien de interventie 
tenminste 1 jaar duurde en het doel is minimaal 400 deelnemers te randomiseren. 

Zeven van de tien lopende studies zijn aangesloten bij WW-FINGERs. Ook deze studies worden veelal 
uitgevoerd in hoge inkomens landen. Wat opvalt is dat vele studies bij 55+ers worden uitgevoerd – en 
1 studie zelfs bij 40+ers, wat iets meer mogelijkheden geeft om naar interventie effecten op middelbare 
leeftijd te kijken. Helaas hebben de meeste studies een korte looptijd van 1.5 tot 2 jaar; slechts 1 studie 
heeft een duur van 3 jaar, en 1 studie een duur van 5 jaar. Hoewel een aantal studies aangeeft dementie 
als uitkomst te hebben, is de verwachting dat op dit moment hoogstens MIND-China een effect op 
dementie zal kunnen aantonen met 5 jaar looptijd en een beoogd aantal van 3000 deelnemers. 
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Tabel 5. Lopende multifactoriële studies gericht op cognitie en/of dementiepreventiea 

Studie Land Deelnemers Interventie Interventie 
duur 

Sample size 
(aim) 

Cognitieve uitkomst Start datum 

Age.Well.deb Duitsland 60-77 jaar, 
verhoogde CAIDE 

Voeding, lichaamsbeweging, kracht, 
cognitieve training, sociale training, 
vasculaire risicofactoren, 
depressieve symptomen, 
optimaliseren medicatie 

2 jaar 1152 Neuropsychologische 
testbatterij 

11-7-2018 

AU-ARROWb Australië 60-79 jaar, 
verhoogd risico op 
cognitieve 
achteruitgang/ 
dementie 

Lichaamsbeweging, hersentraining 
via de computer, sociale 
betrokkenheid, voeding en medisch 
advies 

2 jaar 600 Neuropsychologische 
testbatterij, CSF, PET, 
MRI 

COVID afhankelijk 

Bai China 40+ jaar, met 
eerste 
herseninfarct 

Roken, alcohol, medicatietrouw, 
voeding, cardiovasculaire 
risicofactoren 

2 jaar 450 
 

Cognitief 
functioneren 

15-10-2015 

FINGER-NLb Nederland Ouderen met 
verhoogd risico op 
cognitieve 
achteruitgang 

Lichamelijke en cognitieve activiteit, 
cardiovasculaire risicofactoren, 
voeding, slaap, stress, drinkvoeding 
en sociale activiteit 

2 jaar 1206 Neurologische test 
batterij, LIBRA 

Maart 2022 

J-MINTb Japan 66-85 jaar, 
cognitieve 
beperking 

leefstijl, voeding, beweging, 
cognitieve training 

1,5 jaar 500 Neuropsychologische 
testbatterij, 
dementie 

25-11-2019 

MYBb Australië 55-77 jaar, niet 
dement 

Internet-gebaseerde multifactoriële 
interventie 

3 jaar 8500 Neuropsychologische 
testbatterij, 
dementie, dementie 
risico (UNU-ADRI) 

19-6-2018 

MEDEX Amerika 65-84 jaar, 
'normale' 
cognitieve klachten 
voor leeftijd 

Mindfulness, beweging 1,5 jaar 585 Geheugen, 
cognitieve controle 

1-4-2015* 
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MIND-CHINAb China 60-79 jaar, niet 
dement of 
gehandicapt 

CVRM, leefstijl, voeding, beweging, 
cognitieve training 

5 jaar 3000 Neuropsychologische 
testbatterij, MCI, 
dementie 

1-3-2018 

PRODEMOS UK en China 55-75 jaar ,lage SES 
en uit LMIC. 
Verhoogd 
dementie risico 

Leefstijl, beweging, voeding, CVRM 1 tot 1,5 
jaar 

2400 CAIDE, LIBRA 1-1-2021 

U.S. Pointerb Amerika 60-79 jaar, 
verhoogd risico op 
cognitieve 
achteruitgang 

Voeding, beweging, intellectuele en 
sociale stimulatie 

2 
jaar
  

2000 Neuropsychologische 
testbatterij 

8-1-2019 

a Met minimaal 400 deelnemers en 1 jaar looptijd b Onderdeel van WW-FINGER netwerk *No publication found. Though they should be finished by now. 
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3.2.2 Lopende publiekscampagnes in Nederland en daarbuiten 
 

De WHO heeft geïnventariseerd dat in 29% van de lage tot midden inkomens landen publiekscampagnes 
voor dementiepreventie lopen en in 59% van de hoge inkomens landen.9 Van de 28 landen die een 
publiekscampagnes hebben, is er in 18 landen geëvalueerd of er bepaalde mijlpalen zijn behaald. De 
meest gebruikte publiekscampagnes zijn printmedia (20 landen), televisie (17), radio (16), sociale media 
(11) en postercampagnes (10). 9In de inventarisatie hieronder beperken we ons tot campagnes die zich 
expliciet (ook) richten op cognitieve achteruitgang en/of dementie. De campagnes staan samengevat in 
Tabel 6.  

Nederlandse campagnes en implementatieprojecten 
In Nederland lopen de volgende campagnes die hieronder verder besproken zullen worden: 

 We zijn zelf het medicijn (Universiteit van Maastricht/Alzheimer Centrum Limburg) 
 Houd je brein gezond (Alzheimer Nederland) 
 Hersencoach (Hersenstichting) 
 Ommetje app (Hersenstichting) 
 Het fitte brein (Hersenstichting) 

 

We zijn zelf het medicijn is een bewustwordingscampagne die is ontwikkeld door de Universiteit 
Maastricht/Alzheimer Centrum Limburg, om mensen bewust te maken van de invloed van een gezonde 
leefstijl op de hersengezondheid. De focus ligt op gezonde voeding, meer bewegen en stimuleren van 
de hersenen. In deze campagne wordt gebruik gemaakt van de app ‘MijnBreincoach’. In deze app 
kunnen mensen door het beantwoorden van 12 vragen over verschillende leefstijlfactoren inzicht 
krijgen in hun hersengezondheid en krijgen ze tips voor verbetering van hun leefstijl.  

Het effect van deze campagne in Limburg is onderzocht bij mensen in de algemene bevolking van 40-
75 jaar door middel van een vóór- en nameting in twee onafhankelijke groepen (samen n= 1192)49,50. 
Na afloop van 10 maanden campagne was er in de bevolking geen toename in bewustzijn dat leefstijl 
samenhangt met je hersengezondheid. Gezonde voeding en lichamelijke activiteit werden wel vaker 
herkend als risicofactor voor dementie. Bij de mensen die gehoord hadden van de campagne of de app 
(ca. 20% van de doelgroep) was het bewustzijn hoger en de bereidheid om de leefstijl aan te passen 
groter. De campagne is inmiddels ook uitgerold en geëvalueerd door de GGD West-Brabant, met 
vergelijkbare resultaten. De resultaten van de GGD Haaglanden zijn nog niet bekend. Twee GGDs (Zuid 
Holland-Zuid, Flevoland) starten met de campagne in 2022. 

 

Houd je brein gezond is een gratis online training van Alzheimer Nederland. Deelnemers aan deze 
training krijgen e-mails met weetjes en tips, informatie over leefstijlfactoren (voeding, bewegen, stress, 
slaap) en uitdagingen voor gezonde gewoonten. De interventie is niet geëvalueerd. 

 

Hersencoach van de Hersenstichting is eveneens een gratis online training waarbij de deelnemers e-
mails krijgen waarin hersenexperts tips en opdrachten geven om de hersenen in conditie te houden. 
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Onderwerpen zijn bijvoorbeeld gezonde voeding, voldoende slaap, regelmatig bewegen en het uitdagen 
van de hersenen, bijvoorbeeld door nieuwe dingen te leren. De interventie is niet geëvalueerd. 

 

Ommetje app van de Hersenstichting wil mensen motiveren om te bewegen en zo hun 
hersengezondheid te verbeteren. Via de app kun je een wandelcompetitie starten met vrienden, familie 
of collega’s en worden er ‘hersenfeitjes’ gegeven. De interventie is niet geëvalueerd. 

 

Het fitte brein van de Hersenstichting bestaat uit een theaterlezing en webinars. De vorige webinars 
gingen over de thema’s stress, slaap, puberbrein, mindfulness, voeding, fit blijven en prikkels. De 
interventie is niet geëvalueerd. 

 

Internationaal 
Wij lichten in tabel 6 de volgende campagnes rond cognitie en/of dementie preventie uit, gebaseerd op 
de Cochrane review en een zoekopdracht op internet (ISRCTN).  

 mDementiaPrevention 
 SaniMemorix 
 Brain Bootcamp 
 NHS Health Check 

 

Een uitgebreidere beschrijving van deze campagnes staat in Tabel 6 en Appendix 5. 
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Tabel 6. Lopende nationale en internationale publiekscampagnes 
Naam project Ontwikkeld door Locatie Doel Hoe Geëvalueerd 
We zijn zelf het medicijn Universiteit van 

Maastricht/Alzheimer 
Centrum Limburg 

Maastricht, 
West-Brabant, 
regio 
Haaglanden 

Mensen bewust te maken 
van de invloed van een 
gezonde leefstijl op de 
hersengezondheid. De focus 
ligt op gezonde voeding, 
meer bewegen en stimuleren 
van de hersenen. 

In de ‘MijnBreincoach’ app kunnen 
mensen door het beantwoorden van 
12 vragen over verschillende 
leefstijlfactoren inzicht krijgen in hun 
hersengezondheid en krijgen ze tips 
voor verbetering van hun leefstijl.  

Ja49,50 

Houd je brein gezond Alzheimer Nederland Nederland Brein gezond houden Gratis online training met informatie 
en tips voor gezonde gewoontes 

Nee* 

Hersencoach Hersenstichting Nederland Hersengezondheid 
verbeteren 

Gratis online training met tips en 
opdrachten om de hersenen in 
conditie te houden 

Nee* 

Ommetje app Hersenstichting Nederland Hersengezondheid 
verbeteren 

Motiveren tot bewegen Nee* 

Het fitte brein Hersenstichting Nederland Voorlichting Een theaterlezing en webinars Nee* 
mDementiaPrevention WHO’s Mental Health 

en Substance Use 
Department and Be 
He@althy Be Mobile 
(BHBM) 

Wereldwijd Mensen aanmoedigen om 
beïnvloedbare risicofactoren 
te managen om de start en 
progressie van dementia te 
vertragen. 
 

Geeft handvaten voor programma’s 
voor dementiepreventie 
 

Nee* 

SaniMemorix Universiteit van 
Maastricht/Alzheimer 
Centrum Limburg 

België Mensen bewust te maken 
van de invloed van een 
gezonde leefstijl op de 
hersengezondheid. De focus 
ligt op gezonde voeding, 
meer bewegen en stimuleren 
van de hersenen. 

In een kioskversie van 
‘MijnBreincoach’ kunnen mensen door 
het beantwoorden van 12 vragen over 
verschillende leefstijlfactoren inzicht 
krijgen in hun hersengezondheid.  

Ja51 

Brain Bootcamp Macquarie University Australië Promoten van dementie 
bewustheid en ouderen de 
kennis, vaardigheden en 

Implementeren van kleine realistische 
veranderingen in de dagelijkse routine 
van ouderen om hun 

Nog niet 
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‘empowerment’ geven om 
veranderingen te maken in 
hun leven en een generieke 
aanpak om hun risico op 
dementie te verlagen. 

hersengezondheid te verbeteren en 
het risico op dementie te verlagen. 

NHS Healthcheck –
dementia risk 

NHS UK Het risico op 
veelvoorkomende 
vermijdbare ziekten 
verminderen door  

Risico-informatie en 
gedragsveranderingsadviezen geven 

Ja52 

Take Brain Health to 
Heart 

de South Carolina 
Department of Health 
and Environmental 
Control, de 
Alzheimer’s 
Association van South 
Carolina en de 
American Heart 
Association 

USA Bewustwordingscampagne 
met betrekking tot Alzheimer 
en hersengezondheid 

Campagne-elementen omvatten 
gezondheidsvoorlichtingsmateriaal, 
social media berichten, drie radio 
uitzendingen en een online belofte 
waarin bewoners zich inzetten om hun 
lichaam, hart en hersenen gezond te 
houden 

Nee* 

* We hebben niets gevonden in PubMed of Google Scholar 
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3.2.3 Input van belanghebbenden 
Voorbeelden preventiecampagnes 
Box 1 biedt een overzicht van de preventiecampagnes die door belanghebbenden tijdens de focusgroep 
voorgesteld zijn als ‘best practice’ voorbeelden uit andere populaties en voor andere doeleinden dan 
specifiek voor preventie cognitieve achteruitgang en aangevuld in de workshop. Hierbij is het in de 
toekomst belangrijk om specifiek te zijn over wat een campagne juist inhoudt, versus een interventie. 
Een campagne is namelijk een complexe populatieinterventie, en hiervan kan het effect gemeten 
worden. 

 

Box 1. Preventiecampagnes (nationaal en internationaal) voorgesteld door belanghebbenden 

 

 

 

 

 

 

Naast de campagnes zelf kunnen we ook denken aan bepaalde technieken die effectief kunnen zijn voor 
gedragsverandering in de context van dementiepreventie, zoals motivational interviewing bij roken. 

 

Voorgestelde aanpak 
Een belangrijk thema in de focusgroep met onderzoekers, beleidsmakers en clinici, was de wijze waarop 
er gecommuniceerd moet worden over dementiepreventie en risicoreductie. Zoals hierboven 
besproken, is er meer onderzoek nodig naar wat voor wie werkt en wat hierbij de trigger is voor 
gedragsverandering. Daarnaast is er nog de meer algemene vraag of er gekozen moet worden voor een 
positieve aanpak versus een afschrikwekkende aanpak. Enerzijds is het belangrijk om duidelijk te 
communiceren over de mogelijk negatieve gevolgen van een ongezonde leefstijl en het potentiele effect 
op het ontstaan van dementie. Anderzijds is er gevaar dat mensen door de negatieve boodschappen en 
het uitblijven van concrete (betaalbare en haalbare) adviezen fatalistisch worden. Een psycholoog 
werkzaam in een zorgorganisatie gaf aan dat het beeld van de dementiezorg sowieso al heel negatief is. 
Berichtgeving rond de preventie en risicoreductie van dementie moet volgens de leden van onze 
focusgroep streven naar een positieve, motiverende insteek. Er is meer een meer nadruk op positieve 
gezondheid en een benadering die de focus legt op wat mensen wel kunnen, om een zo compleet 
mogelijk beeld te hebben van iemands leven en gezondheid. In de workshop werd gesteld dat het beeld 
rondom dementie al negatief genoeg is. Daarbij is het ook belangrijk om de focus te leggen op het 
bereikbare. Bijvoorbeeld, bij een verstokte roker die al tien stoppogingen gedaan heeft, is het niet 
aangeraden om te focussen op nog eens stoppen met roken (wat hij zelf ook niet als haalbaar ziet), 
maar op meer bewegen. 

VGZ Mindfulness app 
Ommetjes app 
Preventieconsulent diabetes en hart- en vaatziekten 
Campagnes tegen frisdrank 
Dry January 
Rookvrije generatie 
Gezonde basisschool 
Gezonde voedingscampagnes in Jumbo en Albert Heijn 
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Interessant hierbij is dat onze ronde tafel met mantelzorgers met een migratie-achtergrond inzichten 
gaf in hoe de geloofsovertuiging (in dit geval, de Islam), een invloed heeft op het perspectief op 
dementie preventie. Deze mantelzorgers vertelden dat ze zelf niet veel angst hadden om dementie te 
krijgen, ook al hadden ze een familie voorgeschiedenis. Het is namelijk al bepaald of je dementie zal 
krijgen, hier moet je niet tegen (willen) vechten. Echter, er bestaat nog steeds individuele 
verantwoordelijkheid voor de eigen gezondheid en het niet negatief beïnvloeden van de gezondheid 
van anderen. Dit zou een aanknooppunt kunnen zijn om adviezen rond dementiepreventie en 
risicoreductie over te kunnen brengen. Er is onderzoek nodig over hoe je mensen faciliteert bij het 
aanpassen van leefstijl, gezien context en omgeving (mede) bepaalt hoe er geleefd wordt. 

 

Verder gaven onze ronde tafels met de burgergroepen (mantelzorgers met een migratieachtergrond en 
kwetsbare volwassenen) ook inzicht in hoe deze campagnes concreet ingestoken zouden kunnen 
worden. Allereerst werd er voorgesteld om de voorlichting al op school te geven. Daarnaast raadden ze 
het gebruik van brochures af en gaven ze de voorkeur aan individuele of groepsbijeenkomsten, face-to-
face. Hier zouden experts uitgenodigd kunnen worden en praktijk verhalen gedeeld kunnen worden. 
Mantelzorgers met een migratie-achtergrond stelden voor dat deze informatie best in de eigen taal 
gegeven werd en dat mantelzorgers gevraagd zouden kunnen worden om de informatie rond de 
preventie van dementie zelf te verspreiden in de eigen netwerken, omdat ze vaak deze rol van 
informatieverspreider op vlak van de zorg voor de persoon met dementie op zich nemen. Deze 
belanghebbenden gaven de suggestie dat de informatie over dementiepreventie en risicoreductie best 
ondergebracht zou kunnen worden onder bijenkomsten met als breder thema ‘Leefstijl’. Hierbij 
benadrukten ze nogmaals het belang van een positieve formulering van het onderwerp, om stigma te 
vermijden en barrières voor deelname weg te nemen. Bijvoorbeeld, één van de mantelzorgers had al 
deelgenomen aan de organisatie van buurtbijeenkomsten met als thema ‘huiselijk geweld’ – deze 
werden dan bijeenkomsten rond ‘huiselijk geluk’ genoemd. 

 

Tot slot kwam in zowel de focusgroep als de ronde tafels naar voren dat er aandacht moet zijn voor de 
verschillen tussen risico op individueel en op populatieniveau. Dit heeft vooral betrekking op de 
communicatie rond risico en het goed uitleggen wat het inhoudt dat 40% van de dementiegevallen 
potentieel samenhangen met beïnvloedbare risicofactoren. Leken begrijpen dit namelijk vaak als “Als ik 
mijn leefstijl goed aanpas, verlaag ik mijn eigen dementierisico met 40%”. Anderzijds kunnen verkeerde 
interpretaties van individueel versus populatierisico ook onnodig angst oproepen, bijvoorbeeld door de 
indruk te wekken dat mensen met veel van de genoemde risicofactoren bijna gegarandeerd dementie 
krijgen. 

 

“Ik maak me nu plots heel veel zorgen, want ik heb een depressie gehad en neem antidepressiva 
en sport niet. Ga ik nu sowieso dementie krijgen?” – Mantelzorger met een migratie-
achtergrond, ronde tafel 1 

 

3.3 Mogelijkheden voor implementatie in nationale preventiecampagnes 
Deze resultaten zijn gebaseerd op onze bevindingen uit de focusgroep en gevalideerd in de workshop. 
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3.3.1 Generieke vs. dementie-specifieke aanpak 
Een belangrijk thema uit onze focusgroep met belanghebbenden was of er ingezet moet worden op een 
generieke versus een dementie-specifieke benadering voor de preventie en risicoreductie van 
dementie. Veel adviezen om leefstijl te verbeteren en de kans op dementie te verkleinen, komen 
namelijk sterk overeen met de adviezen om tal van andere (chronische) aandoeningen te voorkomen, 
zoals hart- en vaatziekten, diabetes en kanker. Er zijn dan ook opties voor campagnes rond preventie 
van dementie om aan te sluiten bij campagnes voor andere chronische aandoeningen. De leden van de 
focusgroep vonden deze generieke aanpak wenselijker dan een dementie-specifieke aanpak. De vraag 
is dan ook: Wat is er specifiek voor dementie, op vlak van risicofactoren en preventie-adviezen. Er is 
meer onderzoek nodig naar hoe de campagnes voor verschillende chronische aandoeningen elkaar 
kunnen aanvullen en versterken. In de workshop werd vernoemd dat er onderzoek nodig is naar wat de 
specifieke, toegevoegde waarde is van het toelichten van de risico’s van dementie, naast de risico’s van 
de andere aandoeningen. Is er bijvoorbeeld meer gedragsverandering wanneer campagnes toelichten 
dat roken, naast het risico op hart- en vaat ziekten, ook mogelijk het risico op dementie verkleint? 

 

Hierbij vonden de verschillende belanghebbenden het ook belangrijk dat er gewerkt werd met bredere 
uitkomstmaten. De risicofactoren voor dementie en de andere genoemde chronische aandoeningen 
overlappen zodanig, dat er een grote kans is dat een interventie op een van deze risicofactoren ook 
effect heeft op andere uitkomsten dan dementie. Bijvoorbeeld, je zou in een interventie groep kunnen 
verwachten om niet alleen minder dementie te zien, maar ook minder hart- en vaatziekten, diabetes of 
kanker (als de interventie groot en lang genoeg zou zijn). 

Het is belangrijk om ook deze uitkomsten mee te nemen, en het verbeteren van leefstijl en preventie 
breed te blijven insteken. Ook is belangrijk om niet enkel naar biomedische uitkomstmaten te kijken bij 
het evalueren van interventies. In lijn met de aanbeveling hierboven om aandacht te hebben voor een 
positieve benadering, is het (des te meer bij dementie) van belang om ook uitkomstmaten mee te 
nemen die gerelateerd zijn aan (positieve) psychosociale uitkomstmaten, zoals zingeving en sociale 
verbinding. 

 

“In de UK integreren ze preventie meer in de zorg. Bijvoorbeeld, wanneer ik een voetballer bij mij 
heb met een chronische knieblessure, is dat ook een goed moment om het over zwaarlijvigheid 
en voedingspatroon te hebben, wat weer kan helpen met de knie en preventie van chronische 
ziektes.” - Huisarts, focusgroep 

 

3.3.2 Omgevingsfactoren vs. individuele factoren 
Tot slot, is er nog veel besproken over of preventie moet worden ingebed in interventies die 
gedragsverandering willen bewerkstelligen door zich te richten op het individu, of op de omgeving. De 
leden van de focusgroep gaven aan dat ze meer vertrouwen hadden een grotere campagnes die die 
omgevingsfactoren veranderen, zoals overheidsinitiatieven die de verpakkingen van sigaretten 
aanpassen om mensen ontmoedigen om te roken, of suikertaks op ongezonde, suikerrijke drankjes. Ze 
hadden, op basis van onderzoek, minder vertrouwen in het vermogen van interventies om 
gedragsverandering te verkrijgen op individueel niveau. 
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“In ons onderzoek kwam naar voren dat geen enkele interventie om beweging te stimuleren een 
effect had op individuele gedragsverandering.” – Onderzoeker, focusgroep 

 

Ze zagen het implementeren van de besproken preventiecampagnes meer in de context van 
overheidsinitiatieven op nationaal en regionaal niveau (bijvoorbeeld, de gemeente en preventie-
akkoorden). Hierbij werden in de workshop ook vaak mogelijke aanknopingspunten in het Nationaal 
Preventieakkoord genoemd. 
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4. Algemene beschouwingen 
4.1 Onderzoek 
Veel van het bestaande bewijs ter ondersteuning van de wijziging van risicofactoren om dementie of 
cognitieve achteruitgang te voorkomen, komt voort uit observationeel onderzoek. Deze observationele 
gegevens hebben gesuggereerd dat tot 40% van dementie potentieel kan worden voorkomen door 
middel van beïnvloedbare risicofactoren3, maar er bestaat een kloof tussen deze bevindingen van 
observationele studies en van klinische trials. Bovendien, als 40% van alle dementie verband houdt met 
potentieel beïnvloedbare risicofactoren, betekent dit niet dat 40% van de gevallen van dementie te 
voorkomen zijn, omdat a) het causaal verband veelal niet overtuigend aangetoond is, b) levenslang 
wegnemen van alle risicofactoren niet realistisch is, en c) het verbeteren van de leefstijl zal leiden tot 
meer mensen die andere aandoeningen overleven en alsnog dementie ontwikkelen in de verlengde 
levensduur. Ook de systematische review door Toman 2018 gaf aan dat het wijzigen van risicofactoren 
gunstig kan zijn om de cognitieve gezondheid te behouden op basis van cross-sectionele en 
cohortstudies, maar kon causaliteit niet bevestigen op basis van RCT's.53 De WHO-richtlijn over 
risicovermindering van cognitieve achteruitgang en dementie5 rapporteerde ook onvoldoende of weinig 
bewijs voor de aanbeveling van interventies in één domein, maar stelde dat fysieke activiteit en een 
Mediterraan dieet kunnen worden aanbevolen om het risico op cognitieve achteruitgang en dementie 
te verminderen. Ondanks dat het bewijs uit interventiestudies nog niet overtuigend is, moet worden 
opgemerkt dat de meeste van deze interventies gunstige effecten hebben naast het voorkomen van 
cognitieve achteruitgang en dementie, en daarom nog steeds gerechtvaardigd zijn.  

Het is de vraag hoeveel bewijs voldoende is om vast te stellen dat multifactoriële interventies effect 
hebben op cognitieve achteruitgang en/of dementie, en of het mogelijk is om dit bewijs te verzamelen.54 
Dementie als uitkomst vraagt een omvangrijke en langdurige trial. De preDIVA studie is vooralsnog de 
enige multifactoriële trial ter preventie van dementie.39 Cognitieve achteruitgang is een alternatieve 
uitkomstmaat, maar in jonge populaties zonder cognitieve klachten is het moeilijk om het minimaal 
klinisch relevante verschil vast te stellen. Daarnaast is het bij een interventie die de leefstijl tracht te 
beïnvloeden veelal niet mogelijk om deelnemers te blinderen (wel de assessors en statisticus). Ook zal 
er altijd een klein contaminatie-effect in de controle groep optreden, omdat bij constatering van een 
ongezond risicoprofiel dit uitgelegd moet worden en behandeling van risicofactoren soms zal worden 
geïnitieerd, ook door de deelnemer zelf. En dan is er ook nog de verandering in gedrag, onafhankelijk 
van de randomisatiegroep, door het meedoen aan een trial (Hawthorne effect), wat kan leiden tot 
verdere reductie in het contrast tussen de groepen. Tenslotte is het contrast tussen de controle en 
interventiegroep beperkt doordat de meeste trials zijn uitgevoerd in landen met een hoog niveau van 
standaard cardiovasculair risicomanagement.8 

Hoewel de resultaten van de genoemde studies nog niet overtuigend een effect van de multifactoriële 
studies laten zien, is er vooral meer onderzoek nodig met a) dementie als primaire uitkomst (eventueel 
starten met cognitieve achteruitgang als intermediaire uitkomst) , b) in andere populaties (bijvoorbeeld 
van middelbare leeftijd), c) een andere setting (bijvoorbeeld een land met een lager niveau van 
standaard cardiovasculair risicomanagement), en d) een andere interventie (verschillen in elementen, 
frequentie en intensiteit).8 In plaats van het financieren van vele kleine onderzoeken, die vaak te weinig 
statistische bewijskracht hebben om de onderzoeksvraag naar tevredenheid te beantwoorden, is het 
aan te bevelen om de middelen te bundelen voor grote studies die de effectiviteit van ingrijpen op de 
risicofactoren op de cognitie en het risico op dementie overtuigend kunnen aantonen. Tenslotte is het 
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van belang om naast de effectiviteit, ook onderzoek te doen naar de implementeerbaarheid op grote 
schaal van de multifactoriële interventies. 

Uit voorgaande zou geconcludeerd kunnen worden dat er enige aanwijzingen zijn voor het effect van 
multifactoriële interventies op cognitieve achteruitgang en dementie, maar harde bewijzen ontbreken. 
Hiervoor is groot en langdurig onderzoek nodig. Het behandelen van risicofactoren heeft aannemelijk 
een grotere positieve invloed op de gezondheid van de populatie dan een negatieve, mede door het 
effect op het voorkomen van hart- en vaatziekten. 

 

4.2 Publiekscampagnes 
 Van de vele publiekscampagnes besproken in 3.2 is het effect van slechts een aantal initiatieven 
geëvalueerd. Van de vijf Nederlandse projecten die we hebben geïdentificeerd is er één geëvalueerd 
(‘We zijn zelf het medicijn'), en van de vijf internationale projecten besproken in 3.2.2 zijn er twee 
geëvalueerd, en is van één project de evaluatie onderweg. 

Het RIVM verzamelt in het Loket Gezond Leven (https://www.loketgezondleven.nl/leefstijlinterventies) 
leefstijlinterventies. Ze hebben een erkenningstraject voor interventies en bij erkenning wordt de 
interventie opgenomen in het systeem zodat aanbieders hier eenvoudig naar kunnen zoeken. 
Vooralsnog staat er in het Loket Gezond Leven geen interventie die zich expliciet richt op preventie van 
cognitieve achteruitgang en/of dementie.  

Ook vragen ze eigenaren van erkende interventies naar werkzame elementen van de interventie. Zo 
kunnen anderen de interventie aanpassen zonder dat dit van invloed is op de werkzaamheid. Er zijn vier 
soorten werkzame elementen:  

 Algemene werkzame elementen gelden voor alle interventies gericht op gezondheid en leefstijl. 
Denk aan een planmatige aanpak, betrekken van de doelgroep, toesnijden van de interventie 
op de sociaal-culturele waarden van de doelgroep en adequaat opgeleide medewerkers. 

 Specifieke werkzame elementen gelden voor een bepaald(e) thema en doelgroep, zoals 
valpreventie bij ouderen, of roken bij jongeren.  

 Inhoudelijke werkzame elementen gaan over het doel, de doelgroep, de theorie en de gebruikte 
methoden van de interventie. Dit zijn strategieën of technieken die professionals kunnen 
inzetten om het doel te bereiken, zoals een actieplan, rolmodel of vaardigheidstraining. 

 Werkzame elementen in de uitvoering zitten in de context: omstandigheden of voorwaarden 
die van belang zijn voor de uitvoering van de interventie. Denk aan voldoende financiële 
middelen of aan een goede samenwerking tussen zorgverleners in de wijk. 

 

Over de verschillende soorten werkzame elementen is heel veel informatie te vinden, per thema en 
doelgroep maar ook algemeen. We verwijzen hiervoor graag naar de website hieronder. Echter, dit valt 
buiten de scope van deze kennissynthese om hier te behandelen. 

Wat werkt bij thema's en doelgroepen | Loketgezondleven.nl 

In deze kennissynthese hebben we ons beperkt tot projecten die zich expliciet (ook) richten op 
cognitieve achteruitgang en/of dementie. We willen echter wel noemen dat er vele projecten zijn die 
zich richten op de risicofactoren, en daarmee – bij succes – mogelijk ook een effect zullen sorteren op 
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cognitieve achteruitgang en/of dementie. Gezien de gedeelde risicofactoren voor dementie met 
cardiovasculaire ziekten, overgewicht en kanker is het aan te bevelen om aan te sluiten bij bestaande 
publiekscampagnes en implementatieprojecten gericht op preventie van hart- en vaatziekten. Het 
toevoegen dat een gezonde leefstijl mogelijk ook het risico op dementie verkleint kan een extra 
motivator zijn voor een gezonde leefstijl.  
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5. Aanbevelingen 
In dit onderdeel staan onze aanbevelingen voor Alzheimer Nederland op basis van de bestaande 
literatuur, publiekscampagnes en de input hierop van verschillende groepen belanghebbenden. 

1. Bundel beschikbare middelen voor grote en langlopende studie(s) die ons dichter bij een 
betrouwbare schatting brengen van de werkelijke effectiviteit van ingrijpen op de risicofactoren op 
het cognitief functioneren en het risico op dementie. Er moet hiervoor onderzoek worden gedaan 
naar dementiepreventie in verschillende populaties en settingen, en naar verschillende 
(intensiteiten van) elementen van multifactoriële interventies. Zowel het opzetten van nieuwe 
studies, als opschaling en verlenging van lopend onderzoek behoren tot de mogelijkheden. Het 
beste zou zijn om de interventie zelf te verlengen. Alternatief kunnen observationele extensies 
worden opgezet  met eenvoudige, weinig tijdsintensieve metingen over langere periodes 
(bijvoorbeeld 10 jaar) bijvoorbeeld op basis van registraties. De bewijskracht zal wel lager zijn.  
 

2. Samenwerking met andere fondsen/sponsoren wordt aanbevolen om de beschikbare middelen en 
inspanningen efficiënt in te zetten. Campagnes en onderzoek voor verschillende chronische 
aandoeningen kunnen elkaar aanvullen en versterken gezien ze zich op dezelfde risicofactoren 
richten.  
 

3. Er is meer multidisciplinair onderzoek nodig naar succesfactoren voor gedragsverandering, 
werkzame elementen in interventies en naar risicocommunicatie gericht op het verkleinen van de 
kans op dementie. Een belangrijke vraag is: “Hoe zet je mensen aan tot gedragsverandering en wat 
werkt dan in welke groep het beste?” Onderzoek zal kunnen aantonen wat er bij wie het beste werkt, 
maar ook wat er ethisch aanvaardbaar is.  

 
 

4. Grootschalige implementatiecampagnes, zouden moeten worden vergezeld met het systematisch 
onderzoeken van de effectiviteit. Onderzoek naar contextuele factoren die de interventie mogelijk 
beïnvloed hebben wordt (te) weinig gedaan en campagnes worden zelden geëvalueerd. Dit kan met 
implementatie onderzoek en met behulp van intermediaire uitkomsten. Bijvoorbeeld, als het doel 
is om bewustzijn te creëren, kan dat als uitkomstmaat genomen worden.  

 

5. Er kan veel winst gehaald worden door gebruik te maken van bestaande infrastructuur, zoals de 
GGD, welzijnswerk en initiatieven zoals de Dementievriendelijke Samenleving en Alzheimer Cafés. 
 

6. Communiceer niet dat “40% van de dementiegevallen voorkomen kan worden”, omdat dit 
onwaarschijnlijk is en vaak verkeerd naar iemands individueel risico vertaald wordt.  

 
7. Betrek kwetsbare groepen bij onderzoek naar dementie, en zorg dat campagnes ook deze groepen 

bereiken. Hiervoor moeten het onderzoek en de campagnes afgestemd worden op de behoeftes en 
(financiële) mogelijkheden van deze groepen. Snijd de inhoud van de boodschap toe op de 
doelgroep en verspreid ze via kanalen en media die de doelgroep bereiken. Het is aanbevolen om 
campagnes te implementeren in de geografische gebieden (bijvoorbeeld wijken) die de interventies 
het meest nodig hebben, omdat hier de meeste winst gehaald kan worden. 
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Appendices 
 

Appendix 1. Discussievragen focusgroep 
Topic 1: Lopende preventiecampagnes 

We zijn zelf het medicijn (Nederland) 

Houd je brein gezond (Nederland) 

Hersencoach (Hersenstichting) 

Ommetje app (Hersenstichting) 

Het fitte brein (Hersenstichting) 

mDementiaPrevention (wereldwijd) 

Sanimemorix (België) 

Brain Bootcamp (Canada) 

NHS healthcheck (VK) 

1. Kent u nog andere projecten? 
2. Wat vindt u van deze projecten? 
 

Topic 2: Toepasbaarheid 

3. Wat is volgens u de waarde van deze campagnes in de praktijk  
4. Denkt u dat mensen zich aan zo’n campagne kunnen houden? 
5. Wat zijn de barrières? 
  

Topic 3: Waar moeten toekomstige interventies zich op richten? 

6. Op welke risicofactoren? 
7. In welke populatie? 
8. In welke setting? 
9. Op welke wijze? 
 

Topic 4: Wat moet er nog gedaaan worden? Op vlak van: 

10. Implementatie van bestande kennis? 

11. Nieuw onderzoek?  
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Appendix 2. Discussievragen workshop 

 
Deel 1: Ontwerp de ideale dementie preventietrial 

Interventie: Op welke risicofactoren inzetten? Hoe aanpakken? 

Setting: Welke populatie (leeftijd, hoog/laagrisico populatie) en welke land(en)?  

Uitkomsten: alleen dementie? Cognitieve achteruitgang? Andere gezondheidsuitkomsten? 

 

Deel 2: Stellingen 

Er is geen onderzoek meer nodig, het is tijd om de schouders eronder te steken en gewoon te doen. 

Toekomstige preventiecampagnes moeten een positieve insteek hebben, versus schrik aanjagen. 

Echte verandering kan enkel bereikt worden door omgevingsfactoren te beïnvloeden – individuele 
gedragsverandering in leefstijl is te moeilijk. 
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Appendix 3. Aanvullende tabellen en figuren 
 

Tabel A3.1: Aantal meta analyses over het verband met cognitie/ 
dementie per beïnvloedbare risicofactor  
Risicofactor Aantal meta analyses 
Risicofactoren HVZ 

 

Hoge bloeddruk 11 
Ernstig overgewicht 9 
Verhoogd cholesterol 8 
Diabetes 9 
Leefstijlfactoren 

 

Roken 4 
Alcoholconsumptie 7 
Lichamelijke (in)activiteit 16 
(On)gezonde voeding 65 
Psychosociale factoren 

 

Sociale contacten 11 
Cognitieve activiteiten 7 
Depressie 6 
Slaap(stoornissen) 21 
Overig 

 

Gehoorverlies 7 
Luchtverontreiniging 13 
HVZ: hart- en vaatziekten; Risicofactoren die niet in deze 
samenvatting zijn opgenomen en in 5 of meer studies zijn 
verschenen: medicijngebruik (57), cardiovasculaire aandoeningen 
(26), overig medisch (33), overig psychologisch (niet depressie) (15), 
biomarkers (18), orale gezondheid (13), metaal (10), kwetsbaarheid 
(8) 
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Figuur A3.2. De relatieve bijdrage van beïnvloedbare risicofactoren aan dementie incidentie3 



42 
 

Tabel A3.3. Eigenschappen deelnemers studiesa en effecten op cognitie/ dementie 
Studie Land Bronpopulatie Aantal 

deelnemers 
Leeftijdb Geslacht (% 

man) 
HVZ (%) Stroke (%) Effectc 

FINGER42 Finland 60-77 jaar, gemiddeld 
of iets lagere cognitie 

1260 69,3 54% 5% 5% cognitie (test 
batterij) + 

Li46 China Mijnwerkers met 
hypertensie 

510 45,6 75% nb nb cognitie (MoCa) + 
(maar zeer matige 
analyse) 

Lee44 Zuid Korea > 60 jaar 1115 77,1 21% nb nb cognitie (MMSE) + 
(maar zeer matige 
analyse) 

MAPT43 Frankrijk, 
Monaco 

>70 jaar, 
geheugenklachten of 
functionele beperking 

1680 75,3 36% nb nb cognitie (test 
batterij) 0/+ 
(zonder PUFA 0) 

preDIVA39 Nederland 70-78 jaar, geen 
dementie 

3526 74,5 46% 30% 10% dementie 0, 
cognitie (MMSE, 
VAS-A) 0 

Taiwan Health 
promotion 
Intervention 
Study for 
Elders45 

Taiwan > 65 jaar, 
geheugenklachten of 
functionele beperking 

1082 75,1 31% 21% 4% cognitie (MoCa) 0 

HATICE41 Nederland, 
Finland, 
Frankrijk 

>64 jaar, 2 of meer HVZ 
risicofactoren 

2724 69 52% 31% 13% cognitie (test 
batterij en MMSE) 
0 

Look Ahead40 Amerika 45-76 jaar, overgewicht 
en diabetes 

5145 58,8 39% 12% nb dementie 0, 
cognitie (MMSE, 
VAS-A) 0 

Drs EXTRA47 Finland 55-74 jaar 1410 65,9 nb 38% 5% cognitie (MMSE) 0 
a geïncludeerd in Cochrane review8; b gemiddelde leeftijd op baseline; c+ = beschermend, 0 = geen effect, - = risico verhogend 
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Tabel A.3.4 Domeinen van de interventies en effecten op cognitie/ dementie 
Studie Voeding 

en 
beweging 

Kracht Gewicht Bloeddruk Roken Diabetes Lipiden Cognitieve 
training 

Sociale 
aspecten 

Alcohol Effect* 

FINGER42 x x x x 
 

x x x x 
 

cognitie (test 
batterij) + 

Li46 x 
 

x 
 

x 
    

x cognitie (MoCa) 
+ (maar zeer 
matige analyse) 

Lee44 x x 
  

x 
  

x x x cognitie (MMSE) 
+ (maar zeer 
matige analyse) 

MAPT43 x 
 

x x 
 

x x x 
  

cognitie (test 
batterij) 0/+ 
(zonder PUFA 0) 

preDIVA39 x 
 

x x x x x 
   

dementie 0, 
cognitie (MMSE, 
VAS-A) 0 

Taiwan Health 
promotion 
Intervention 
Study for 
Elders45 

x 
      

x 
  

cognitie (MoCa) 
0 

HATICE41 x 
 

x x x x x 
   

cognitie (test 
batterij en 
MMSE) 0 

Look Ahead40 x 
 

x 
  

x 
    

dementie 0, 
cognitie (MMSE, 
VAS-A) 0 

Drs EXTRA47 x x 
        

cognitie (MMSE) 
0 

*+ = beschermend, 0 = geen effect, - = risico verhogend; Li had ook het interventiedomein mentale stress en MAPT functionele beperkingen 
 

 



44 
 

 

Tabel A3.5 Interventie eigenschappen en effect op cognitie/ dementie 
Studiea Controle conditie Interventie 

duur 
Interventie door… Effectb 

FINGER42 Algemeen 
gezondheids- en 
leefstijl advies 

2 jaar Dietist, fysiotherapeut, 
psycholoog, arts, 
computer programma 

cognitie (test 
batterij) + 

Li46 Gebruikelijke zorg 2 jaar arts, sms cognitie (MoCa) + 
(maar zeer 
matige analyse) 

Lee44 Algemeen 
gezondheids- en 
leefstijl advies 

1.5 jaar gespecialiseerde 
verpleegkundigen 

cognitie (MMSE) 
+ (maar zeer 
matige analyse) 

MAPT43 Geen 3 jaar arts cognitie (test 
batterij) 0/+ 
(zonder PUFA 0) 

preDIVA39 Gebruikelijke zorg 6-8 jaar POHers dementie 0, 
cognitie (MMSE, 
VAS-A) 0 

Taiwan Health 
promotion 
Intervention 
Study for 
Elders45 

Algemeen 
gezondheids- en 
leefstijl advies 

1 jaar fitness coach, 
fysiotherapeut, dietist, 
arboarts, getraind 
personeel 

cognitie (MoCa) 0 

HATICE41 Algemeen 
gezondheids- en 
leefstijl advies via 
nep platform 

1.5 jaar coaches cognitie (test 
batterij en 
MMSE) 0 

Look Ahead40 Gewone diabetes 
zorg 

10 jaar Look Ahead study staff dementie 0, 
cognitie (MMSE, 
VAS-A) 0 

Drs EXTRA47 Algemeen 
gezondheids- en 
leefstijl advies 

2 jaar Sportfysioloog en 
voedingskundige 

cognitie (MMSE) 
0 

a geïncludeerd in Cochrane review8; b + = beschermend, 0 = geen effect, - = risicoverhogend 

 
  



45 
 

Appendix 4. Bewijsniveaus GRADE 
Behorende bij Tabel 4 

 

High certainty: we are very confident that the true effect lies close to that of the estimate of the effect. 
Moderate certainty: we are moderately confident in the effect estimate; the true effect is likely to be 
close to the estimate of the effect, but there is a possibility that it is 
substantially different. 
Low certainty: our confidence in the effect estimate is limited; the true effect may be substantially 
different from the estimate of the effect. 
Very low certainty: we have very little confidence in the effect estimate; the true effect is likely to be 
substantially different from the estimate of effect. 
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Appendix 5. Beschrijving internationale campagnes 
 

mDementiaPrevention is een mHealth interventie die is ontwikkeld door de Mental Health and 
Substance Use Department van de WHO en Be He@lthy Be Mobile (BHBM). Het geeft handvaten voor 
programma’s voor dementiepreventie. Het doel is mensen aanmoedigen om beïnvloedbare 
risicofactoren te managen om de start en progressie van dementia te vertragen. Het richt zich op 
lichaamsbeweging, roken, ongezonde voeding, schadelijk alcohol gebruik, hypertensie, diabetes, 
dyslipidemie, obesitas en depressie. Deze campagne is (nog) niet geëvalueerd. 

Voor meer informatie: Be Healthy Be Mobile: mDementia (who.int) 

 

‘SaniMemorix’ is een Vlaamse bewustwordingscampagne. Hier waren na afloop van 7 maanden 
campagne wél meer mensen zich bewust van de mogelijkheid om dementie te voorkómen vergeleken 
met vóór de campagne, ook al herkende maar 5% de campagne. Ook werden meer risicofactoren en 
beschermende factoren voor dementie herkend. Dit gold vooral voor de mensen die van de campagne 
hadden gehoord. Bij mensen met een lager opleidingsniveau werden echter geen verschillen gevonden 
voor en na de campagne.51 

Voor meer informatie: https://www.sanimemorix.eu/ 

 

Het risico op dementie is in 2018 toegevoegd als gespreksonderwerp aan de reguliere NHS Health Check 
in de VK bij mensen van 40 t/m 64 jaar. Dit stelt zorgprofessionals in staat met hun patiënten te praten 
over hoe zij het risico op dementie kunnen verminderen, bijvoorbeeld door hun sociale leven te 
behouden, mentaal en fysiek actief te blijven en te stoppen met roken. Een pilotstudie in 2016/17 vond 
dat 79% van de mensen zich het onderwerp herinnerden, dat mensen, die de Health Check kregen meer 
bewust waren van de samenhang tussen leefstijl en dementie risico dan een controlegroep, en meer 
kennis hadden over de afzonderlijke risicofactoren.55 In een kleine studie was dementierisicoreductie 
echter maar in 6 van de 38 (15.8%) NHS Health Check-consultaties een gespreksonderwerp 52.  

Voor meer informatie: https://www.healthcheck.nhs.uk/commissioners-and-
providers/marketing/dementia-resources/ 

 

Take Brain Health to Heart is een bewustwordingscampagne met betrekking tot Alzheimer en 
hersengezondheid van de South Carolina Department of Health and Environmental Control, de 
Alzheimer’s Association van South Carolina en de American Heart Association. Campagne-elementen 
omvatten gezondheidsvoorlichtingsmateriaal, social media berichten, drie radio uitzendingen en een 
online belofte waarin bewoners zich inzetten om hun lichaam, hart en hersenen gezond te houden door 
actiever te zijn, gezonder te eten, stoppen met roken, hypertensie en diabetes onder controle te 
houden, en het behouden van een gezond gewicht. Deze campagne is (nog) niet geëvalueerd. 

Voor meer informatie: https://scdhec.gov/health/diseases-conditions/cognitive-impairment-dementia-
alzheimers-disease/take-brain-health-heart 



47 
 

 

Brain Bootcamp richt zich op het promoten van dementiebewustheid en ouderen de kennis, 
vaardigheden en ‘empowerment’ geven om veranderingen te maken in hun leven door middel van het 
implementeren van kleine realistische veranderingen in hun dagelijkse routine om hun 
hersengezondheid te verbeteren en het risico op dementie te verlagen. Deze campagne is (nog) niet 
geëvalueerd. 

Voor meer informatie: https://www.brainbootcamp.com.au/ 


