groot succes, zo hebben we geleerd uit grote studies in onder andere
Australië en Scandinavië.’
SCHULD
Mooi gezegd, maar in de praktijk is het lastig om in te grijpen in het
levenspatroon van mensen. ‘Dat klopt’, zegt Irene Heger, momenteel
bezig met een promotietraject bij hetzelfde Alzheimer Centrum
Limburg.‘Eerste uitdaging is: hoe bereik ik de verschillende doelgroepen
en waarmee prikkel ik de mensen om hun gedrag te veranderen?
Dat doe je niet door te dreigen of mensen een schuldgevoel te
bezorgen. Zo van: Jij leeft ongezond, dus als je dementie krijgt ben je dat
zelf schuld. Zinloos. En niet waar. Dementie is in de meeste gevallen
niet erfelijk maar wordt veroorzaakt door een combinatie van
verschillende factoren, waarvan leeftijd de belangrijkste risicofactor is.
In ruim dertig procent echter is veel ellende te voorkomen. Met dat
positieve verhaal zijn we de boer op gegaan.’

‘Hou je hersenen gezond’

Gezonde leefstijl als
wapen tegen dementie
We zijn zelf het medicijn. Onder die titel lanceerde Alzheimer Centrum Limburg in maart 2018 een campagne om
aandacht te vragen voor preventie van dementie. Met een positieve insteek: dementie is niet het einde van je leven én je
kunt wel degelijk iets doen om je hersenen langer gezond te houden. De respons op de campagne
overtreft alle verwachtingen, zo stelt het
Door Jos Cortenraad | Fotografie Paul Rous

In Nederland zijn ongeveer 270 duizend mensen die kampen met
een vorm van dementie. Dat aantal verdubbelt over twintig jaar. Een
effectieve behandeling is niet beschikbaar en het is maar de vraag of
hét wondermedicijn er ooit komt.
In 2040 zijn er dus ruim veertigduizend Limburgers met dementie.
‘Nou, dat hoeft niet’, reageert Kay Deckers, onderzoeker bij Maastricht
UMC+ voor Alzheimer Centrum Limburg. ‘Uit studies blijkt dat met
een gezonde leefstijl de kans op dementie gemiddeld met dertig tot
vijfendertig procent verkleind kan worden. We zien dat dementie vaak
samenhangt met hart- en vaataandoeningen die weer het gevolg
zijn van overgewicht, hoge bloeddruk, stress en/of diabetes. Als we
mensen kunnen stimuleren om gezonder te leven, dan kunnen we
veel winst behalen. Kortom, wat goed is voor je hart, is goed voor je
hersenen.’
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BEWUST
Met die wetenschap ontwikkelde Alzheimer Centrum Limburg
onder leiding van professor Frans Verhey een nieuwe strategie met
de campagne We zijn zelf het medicijn als essentieel onderdeel. ‘Om
mensen bewust te maken dat er iets aan de kans op dementie gedaan
kan worden’, vervolgt Kay Deckers, neuropsycholoog en in Maastricht
gepromoveerd op een onderzoek naar de relatie tussen levensstijl
en dementie. ‘Meer dan de helft van het publiek legt geen relatie
tussen bijvoorbeeld hoge bloeddruk of diabetes met dementie. Het
overgrote deel weet ook niet dat roken niet alleen slecht is voor de
longen maar ook voor de bloedvaten, het hart en de hersenen. En wat
de meeste mensen al helemaal niet weten: met kleine veranderingen
kun je al heel veel winst behalen. Wat meer bewegen, gezonder
eten en drinken en je hersenen blijven prikkelen met een avondje
uit, een boek lezen of andere activiteiten. Kleine inspanningen met

BELANGSTELLING
Concreet betekende dat het organiseren van tientallen bijeenkomsten
en het werven van vrienden om de positieve boodschap verder
te verspreiden. ‘Gemeenten en andere instanties, bedrijven,
ambassadeurs en natuurlijk Alzheimeronderzoekfonds Limburg’,
zegt Irene Heger, afgestudeerd psychologe. ‘We zitten nu dik over de
honderd partners. Ik durf de kilometers en uren niet te tellen, maar
het resultaat mag er zijn. We hebben duizenden mensen bereikt,
de belangstelling was overal groot. Dementie,
Alzheimer; iedereen heeft er wel op de een of andere
manier mee te maken. Mensen weten niet hoe ze
ermee om moeten gaan, vragen of er perspectieven
zijn. De meesten zijn verrast als we vertellen dat de
meeste kansen liggen in preventie, door gezonder
te leven. En daar kun je ook nog mee beginnen als
je vijfenzeventig jaar bent. Sommige veranderingen
hebben direct effect op de gezondheid van de
bloedvaten en dus de hersenen.’

Vergeet mij niet
Op zondag 26 mei wordt in de Bordenhal in Maastricht het Alzheimer
Benefietconcert Vergeet mij niet gegeven. Artiesten zijn sopraan
Fenna Ograjensek en pianist Wouter Bergenhuizen. Ze spelen onder
meer Chopin en Schumann. Daarnaast leest Jos Frusch enkele
columns uit het boek Herinnering voor, een boek met columns over
zijn demente en inmiddels overleden moeder. De opbrengst van dit
concert gaat geheel naar Alzheimeronderzoekfonds Limburg ten
behoeve van dementieonderzoek. De uitvoering begint om 16.00
uur, de zaal is open vanaf 15.30 uur. Een ticket kost vijfentwintig
euro, inclusief een exemplaar van Herinnering. Tickets zijn te bestellen
via Alzheimeronderzoekfonds Limburg, 043 - 4077 361 of via
vergeetmijniet@hfl.nl.

zijn nu bezig met verfijningen en aanpassingen waarmee we de app
kunnen verbeteren.’
LEVEN
Dementie is niet bij iedereen te voorkomen. Het blijft dus essentieel
om ook aandacht te besteden aan het omgaan met dementie. Het
werkveld van Marjolein de Vugt, vorig jaar benoemd tot hoogleraar
psychosociale innovaties bij dementie. ‘Mensen met dementie, en
ook hun naasten, zien het als een doodvonnis. Ze
vrezen de aftakeling, het verlies van controle op
hun eigen leven. Ze trekken zich terug, schamen
zich zelfs. Begrijpelijk, maar zo onterecht en pijnlijk.
Er zijn zo veel mensen die nog na de diagnose een
mooi leven hebben. Met de juiste benadering en
middelen kunnen mensen met dementie een veel
prettiger leven hebben.’
Een benadering die net als alle andere acties
de nodige fondsen vergt. ‘Geld om nieuwe
programma’s en onderzoek op te zetten is schaars’,
zeggen Irene Heger en Kay Deckers in koor. ‘Met
de bijdragen van Alzheimeronderzoekfonds
Limburg hebben we een aanzienlijk deel van de
campagne gefinancierd. In Limburg hebben we
mooie resultaten geboekt die we nu verder in
het land willen verspreiden. Maar we zijn nog lang niet klaar. De app
moet uitgebreider, meer interactief en persoonlijker. Dat is kostbaar,
de data analyse eveneens. We willen de boer op blijven gaan. Er staan
nog meer onderzoeksprogramma’s op stapel met nieuwe promovendi,
gericht op het voorkomen van en omgaan met dementie. We willen
weten wat de gedragsverandering precies oplevert, metingen
verrichten met de scanners in Maastricht. Daarvoor kunnen we de
bijdragen van het publiek via Alzheimeronderzoekfonds Limburg niet
missen.’

Succesvolle
campagne
’We zijn
zelf het
medicijn’
afgesloten

MIJNBREINCOACH
Naast de directe benadering en de bijeenkomsten
ontwikkelde Alzheimer Centrum Limburg voor de
campagne een app: MijnBreincoach. ‘Een app die
op basis van ingevulde gegevens een schat aan
leefstijltips geeft voor gezonde hersenen’, legt Kay Deckers uit. ‘Een
soort platform met bijvoorbeeld kookrecepten, adressen van clubs
en praatgroepen in de eigen omgeving en vooral positieve berichten.
Wat kun je zelf en hoe leuk is dat? Op basis van de gegevens krijgen
de deelnemers soms ook het advies om een arts op te zoeken. Ook
deze app was een schot in de roos. Hij is meer dan negenduizend keer
gedownload en minstens een kwart van de mensen heeft het platform
uitgespeeld. We verwerken alle gegevens, uiteraard anoniem, waarmee
we weer munitie hebben voor conclusies en verder onderzoek. We

Geïnteresseerden in het onderzoek MijnBreincoach kunnen contact opnemen met info@alzheimercentrumlimburg.nl.
Meer informatie vindt u ook op www.wezijnzelfhetmedicijn.nl. Wilt u dementieonderzoek in Limburg graag steunen?
Dan kan dat door een bijdrage over te maken naar de bankrekening van Alzheimeronderzoekfonds Limburg:
NL72 INGB 0005 0739 58. Of kijk op www.alzheimeronderzoekfondslimburg.nl onder Doneer online.
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