Use it or
loose it
De rol van een mentaal actieve
leefstijl voor het ontstaan en
voorkomen van hersenschade
en dementie
Dementie is een verzamelnaam voor
ruim 50 hersenziektes en is nog niet
te genezen. Op dit moment leven er
ca. 270.000 mensen met dementie in
Nederland. Dit getal zal naar verwachting
toenemen naar 600.000 in 2050.

De komende jaren zal er geen pil
tegen dementie te verwachten zijn.
Wel is er toenemend bewijs dat een
gezonde leefstijl de kans op dementie
kan verkleinen. Het liefst 30% van de
gevallen van dementie is te voorkomen
door een gezonde leefstijl, maar dit is
slechts bij weinig mensen bekend.

We zullen daarnaast de bestaande
evidentie voor verschillende soorten van
vrijetijdsbesteding via een systematische
literatuurstudie in kaart brengen. We testen
of het adviseren van een mentaal actief leven
als onderdeel van een interventie gericht op
dementiepreventie mensen in het dagelijks
leven ook daadwerkelijk mentaal actiever
maakt.

Aandacht voor leefstijl en preventie
De mate waarin iemand mentale activiteiten
opzoekt, lijkt samen te hangen met iemands
kans op dementie en gunstig te zijn voor een
intact brein. Andersom gezien zou het kunnen
zijn dat een afname in mentale activiteiten
al een teken is van beginnende dementie,
omdat mensen zich als onderdeel van het
ziekteproces beginnen terug te trekken.
De vraag is dan wat oorzaak en gevolg is.

Waarom dit onderzoek uw steun
verdient
Het onderzoek richt zich op preventie en
voorkomen van dementie. Tijdige interventie
en een gezonde leefstijl zorgen ervoor dat
mensen langer leven.

Gezond dieet/
mediteraan dieet

Roken

Grootschalig onderzoek is nodig
Het doel van dit onderzoek is daarom om via
grootschalig populatieonderzoek evidentie te
vinden dat mentale stimulatie op middelbare
leeftijd (manier van vrijetijdsbesteding)
het risico op dementie beïnvloeden en
samenhangen met veranderingen in
hersenstructuren.
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Houd dit goed in de gaten
• Nierfunctiestoornissen (6%)
• Diabetes (7%)
• Hartziekten (6%)
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