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NEDERLANDSE SAMENVATTING
Dementie is een van de grootste uitdagingen van de 21e eeuw. Op dit moment telt 

Nederland 280.000 patiënten met dementie. Dit aantal zal door de toegenomen 

levensverwachting en het aantal ouderen in de Nederlandse bevolking (dubbele 

vergrijzing) de komende jaren sterk toenemen tot circa een half miljoen in 2040. 

Op dit moment is er nog geen behandeling mogelijk om patiënten met dementie 

te genezen. Om deze reden heeft de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) een 

wereldwijd actieplan opgezet om de kennis over dementie en dementie risico reductie 

te verbeteren en het risico op de ontwikkeling van dementie te reduceren. Dementie 

is een verzamelnaam voor meer dan 50 hersenziektes. De meest voorkomende 

vormen van dementie zijn de Ziekte van Alzheimer en Vasculaire dementie. Steeds 

meer onderzoeken laten zien dat het risico op deze vormen van dementie bepaald 

wordt door een samenspel van non-modificeerbare risicofactoren (e.g., leeftijd, 

familie geschiedenis, Apolipoprotein e4) en modificeerbare risicofactoren over de 

gehele levensloop. Hoewel leeftijd de belangrijkste risicofactor is voor cognitieve 

achteruitgang, is dementie dus niet een onvermijdelijk gevolg van het ouder worden. 

Men schat dat circa 40% van alle patiënten met dementie is toe te schrijven aan 

12 modificeerbare risicofactoren, waaronder het volgen van lager onderwijs, 

gehoorverlies, hoge bloeddruk, obesitas, roken, depressie, fysieke inactiviteit, diabetes, 

weinig sociaal contact, overmatig alcohol gebruik, hersenschade en luchtvervuiling. 

Daarnaast, blijkt uit de literatuur dat een hoog cholesterolgehalte (hyperlipidemie), 

coronaire hartziekten, nierfalen, een ongezond dieet, cognitieve inactiviteit en stress 

ook het risico verhogen op het ontwikkelen van dementie. Het aanpakken van deze 

modificeerbare risicofactoren kan helpen bij het reduceren van het risico op dementie 

en daarmee het aantal nieuwe patiënten met dementie. Echter, het veranderen van 

leefstijl is voor veel mensen moeilijk. Aangezien volwassenen met een ouder met 

dementie ervaring hebben met de symptomen van dementie en de bijbehorende 

consequenties, zijn zij mogelijk eerder bereid om hun gezondheidsgedrag aan te 

passen om het risico op dementie te verlagen. Het doel van dit proefschrift was om 

inzicht te krijgen in de determinanten van gedragsverandering voor dementie risico 

reductie onder volwassenen van middelbare leeftijd met een ouder met dementie.

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

een ouder met dementie en de modificeerbare risicofactoren voor dementie onder 

volwassenen van middelbare leeftijd die deelnemen aan de Lifelines cohortstudie. 
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Volwassenen met een ouder met dementie werden gematcht met volwassenen 

zonder een ouder met dementie op basis van leeftijd, geslacht en educatieniveau 

om vertekening van de resultaten te voorkomen. De resultaten lieten zien dat 

volwassenen tussen de 35 en 65 jaar met een ouder met dementie een hoger risico 

hebben op het ontwikkelen van dementie. Zo hadden zij vaker een hoge bloeddruk, 

hoog cholesterolgehalte, diabetes mellitus, hart- en vaatziekten, obesitas, overgewicht, 

depressieve symptomen en waren vaker rokers of ex-rokers. Daarentegen waren ze 

wel vaker fysiek en sociaal actief en dronken ze vaker geen alcohol in vergelijking met 

hun leeftijdsgenoten zonder een ouder met dementie. Deze bevindingen laten zien 

dat mensen met een ouder met dementie een risicogroep zijn voor dementie en een 

potentiele groep is voor leefstijlprogramma’s gericht op het reduceren van het risico 

op dementie. 

In hoofdstuk 3 beschrijven we de vertaling en validering van een vragenlijst, de 

Motivation to Change Lifestyle and Health Behaviours for Dementia Risk Reduction 

(MCLHB-DRR) (27 items). De Engelstalige vragenlijst werd volgens de methode van 

Beaton et al. (2000) vertaald en vervolgens gevalideerd onder 618 inwoners (30-80 

jaar) van de Gemeente Groningen. Vier items uit de oorspronkelijke schaal moesten 

worden weggelaten, wat resulteerde in een Nederlandse versie van de MCLHB-DRR 

met 23 items. In dit hoofdstuk toonden we aan dat de Nederlandse MCLHB-DRR 

schaal, bestaande uit 7 factoren en 23 items, een valide meetinstrument is voor het 

meten van de opvattingen en attitudes ten opzichte van dementie en dementie risico 

reductie onder de Nederlandse bevolking.

In hoofdstuk 4 beschrijven we de resultaten van een online vragenlijst over de ken-

nis, opvattingen en attitudes ten opzichte van dementie en dementie risico reductie 

onder 655 inwoners (30-80 jaar) van de Gemeente Groningen. Daarnaast hebben 

we ook de relatie onderzocht tussen de opvattingen en attitudes ten opzichte van 

dementie en dementie risico reductie en de intentie om vier leefstijlgewoontes (be-

weging, voeding, alcoholconsumptie en rookgedrag) te veranderen. De resultaten van 

dit onderzoek lieten zien dat met name ouderen de ziekte dementie vaker als ernstig 

ervaren, maar minder vaak de voordelen zien van leefstijlverbeteringen om het risico 

op dementie te reduceren. Ook hadden ouderen minder vaak de intentie om hun 

leefstijlgewoontes te veranderen. De resultaten suggereren dat ouderen denken dat 

zij nauwelijks of geen baat hebben bij leefstijlverbeteringen. Jonge en veelal hoger op-

geleiden zien vaker de voordelen van leefstijlverbeteringen, ervaren minder barrières 
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om hun leefstijl te veranderen en hebben meer vertrouwen in hun eigen vermogen 

om hun leefstijl te verbeteren. Het blijkt dat mensen die meer voordelen zien van leef-

stijlverandering en meer interne of externe prikkels ervaren om zijn of haar leefstijl 

te verbeteren, ook vaker de intentie hadden om meer te gaan bewegen en minder 

alcohol te gaan drinken. Mensen die meer barrières ervaren, hadden minder vaak de 

intentie om het rookgedrag aan te passen, maar vaker de intentie om een gezonder 

dieet aan te nemen. Deze bevindingen laten zien dat de opvattingen en attitudes ten 

opzichte van dementie en dementie risico reductie belangrijk zijn en eerst verbeterd 

moeten worden, voordat er gestart kan worden met een leefstijlinterventie gericht op 

het reduceren van het risico op dementie. 

In hoofdstuk 5 beschrijven we de resultaten van focusgroep discussies met 

volwassenen die een ouder hebben met dementie. Het doel van deze focusgroep 

discussies was om de kennis, opvattingen en attitudes zijn ten opzichte van dementie 

en dementie risico reductie te inventariseren, maar ook de bereidheid van deze groep 

om deel te nemen aan een online leefstijl programma gericht op het reduceren van 

het risico op dementie. Een opvallende bevinding was dat de volwassenen met een 

ouder met dementie eerst hun ervaringen over de zorg van hun ouder met dementie 

wilden delen met de anderen, voordat men over hun eigen risico kon nadenken. Deze 

bevinding laat zien dat sociale interactie met ‘lotgenoten’ om ervaringen uit te delen 

belangrijk is en dat daar bij de ontwikkeling van nieuwe leefstijlprogramma’s gericht 

op het reduceren van het risico op dementie voor volwassenen met een ouder met 

dementie rekening mee gehouden moet worden. De deelnemers hadden beperkte 

kennis over dementie en dementie risico reductie. Ze waren niet bewust van de 

mogelijkheid om het risico op dementie te kunnen reduceren. Daardoor twijfelden de 

deelnemers in eerste instantie ook om hun risico op het ontwikkelen van dementie 

te laten onderzoeken, aangezien er nog geen behandeling mogelijk is om dementie 

te genezen. Door het delen van informatie en ervaringen over het hebben van een 

ouder met dementie, hebben de deelnemers uiteindelijke een positievere attitude 

ontwikkeld ten opzichte van dementie en dementie risico reductie en deelname aan 

een online dementie risico reductie programma.

In hoofdstuk 6 beschrijven we de validiteit en betrouwbaarheid van een digitale 

cognitieve test, de Ruff Figural Fluency Test (RFFT). Het afnemen en beoordelen 

van de originele papieren RFFT is arbeidsintensief en kost veel tijd, waardoor het 

minder geschikt is voor grote cohortstudies. Om deze reden is er een digitale RFFT 
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ontwikkeld, waarbij een deelnemer zelfstandig de test kan maken op een Ipad 

en de scores automatisch worden berekend en opgeslagen. In totaal deden 96 

deelnemers mee aan dit onderzoek. De resultaten lieten zien dat de overeenkomst 

tussen de automatische beoordeling en handmatige beoordeling van de digitale RFFT 

excellent was en goed discrimineert tussen de verschillende leeftijdscategorieën en 

opleidingsniveaus van de deelnemers. Door het grote leereffect (de papieren en 

digitale RFFT werden direct na elkaar uitgevoerd), was de overeenkomst tussen de 

scores van de digitale RFFT en papieren RFFT relatief laag. Concluderend kunnen we 

stellen dat de digitale RFFT een valide, betrouwbaar en efficiënt meetinstrument is 

om het executief functioneren te meten onder de algemene populatie en is het een 

goed alternatief voor de papieren RFFT in grote cohortstudies. Desalniettemin, de 

scores van de digitale RFFT zijn niet uitwisselbaar met de scores van de papieren 

RFFT. In toekomstig onderzoek zou de responsiviteit van de digitale RFFT onderzocht 

moeten worden, om uitspraken over de verandering in het executief functioneren 

van volwassenen in de algemene bevolking te kunnen doen.

In hoofdstuk 7 beschrijven we de studie opzet van de Demin studie. Het doel van de 

Demin studie was om te onderzoeken in hoeverre volwassenen in de leeftijd van 40 

tot en met 60 jaar oud met een ouder met dementie, bereid zijn deel te nemen aan 

een proef-bevolkingsonderzoek naar beschermende en risicofactoren voor dementie. 

Daarnaast is het doel om te onderzoeken of de deelnemers het leefstijladvies opvolgen 

en daarmee hun leefstijl en gezondheid verbeteren om het risico op dementie te 

kunnen reduceren. De Demin studie is een cluster gerandomiseerde studie, waarbij 

21 geheugenpoli’s gerandomiseerd zijn om deelnemers via een actieve (persoonlijke 

uitnodiging van medisch specialist) of passieve (poster en flyers in de wachtkamer) 

rekruteringsstrategie te werven. Alle deelnemers hebben toegang tot het online 

leefstijlprogramma gericht op het reduceren van het risico op dementie. Deelnemers 

worden gevraagd een online vragenlijst in te vullen. Daarnaast worden deelnemers 

bij de start en 12 maanden na de start van het onderzoek gevraagd om een 

afspraak te maken bij één van de deelnemende geheugenpoliɛs voor een lichamelijk 

onderzoek (bloedonderzoek en het meten van lengte, gewicht, buik- en heupomvang 

en bloeddruk). Om te onderzoeken in hoeverre de deelnemers het leefstijladvies 

hebben opgevolgd, worden zij gevraagd om 3, 6, 9 en 12 maanden na de start van 

het onderzoek wederom een online vragenlijst in te vullen. Na het invullen van iedere 

vragenlijst en de resultaten van het lichamelijk onderzoek, ontvangen zij een overzicht 

van hun hersengezondheid, en een op-maat-gemaakt leefstijl advies met betrekking 
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tot roken, beweging, voeding, alcohol consumptie, cognitieve en sociale activiteiten, 

obesitas, bloeddruk, cholesterol, suiker (diabetes mellitus), nierziekten en depressie.

In hoofdstuk 8 worden de belangrijkste bevindingen van dit proefschrift beschreven, 

gevolgd door een aantal methodologische overwegingen en de uitdagingen die 

kwamen kijken bij het opzetten van de Demin studie gegeven. Samenvattend, 

volwassenen van middelbare leeftijd met een ouder met dementie hebben een hoger 

risico op het ontwikkelen van dementie. Bij deze groep, maar ook in de Nederlandse 

bevolking is de kennis over dementie en dementie risico reductie beperkt. De 

opvattingen en attitudes ten opzichte van dementie en dementie risico reductie 

zijn belangrijk en zullen verbeterd moeten worden, om ervoor te zorgen dat een 

leefstijlprogramma gericht op het reduceren van het risico op dementie effectief kan 

zijn. Verder hebben volwassenen met een ouder met dementie behoefte aan het 

uitwisselen van hun ervaringen over de zorg voor hun ouder. Bij de ontwikkeling van 

toekomstige leefstijlprogramma‘s gericht op het reduceren van het risico op dementie 

zou hier rekening mee gehouden moeten worden. 

Op basis van deze bevindingen is de Demin studie ontwikkeld en opgezet, waarbij 

een aantal uitdagingen kwamen kijken. Zo was het in eerste instantie onduidelijk of 

de Demin studie een proef-bevolkingsonderzoek is, waarvoor een vergunning van het 

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport nodig is in plaats van goedkeuring 

van de Medisch Ethische Commissie. Daarnaast, was het een uitdaging om een online 

applicatie te ontwikkelen voor het online leefstijlprogramma gericht op het reduceren 

van het risico op dementie in samenwerking met meerdere partijen, maar ook om 

voldoende geheugenpoliɛs te werven die geïnteresseerd en in staat zijn om deel te 

nemen aan de Demin studie. Nadat de Demin studie was gestart met de rekrutering 

van deelnemers, bleef het aantal deelnemers relatief laag en vulden zij vaak niet alle 

vervolgvragenlijsten in. 

Ten slotte, worden in dit laatste hoofdstuk ook een aantal aanbevelingen 

geformuleerd voor verder onderzoek en beleid. Eerst moet de Nederlandse 

bevolking bewuster worden van de mogelijkheid om het risico op dementie te 

kunnen verlagen, bijvoorbeeld door middel van een landelijke mediacampagne. 

Vervolgens, zou een online leefstijlprogramma gericht op het reduceren van het risico 

op dementie mensen van middelbare leeftijd met een ouder met dementie kunnen 

helpen bij het aannemen van een gezondere leefstijl om het risico op dementie re 

kunnen reduceren. Het is hierbij van belang rekening te houden met de behoeftes 
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en voorkeuren van deze groep. In toekomstig onderzoek zou onderzocht moeten 

worden of een dergelijk programma leidt tot een hogere motivatie en uiteindelijk ook 

tot een gezondere leefstijl. Verder is de huisartspraktijk mogelijk een betere setting 

om mensen met een ouder met dementie te rekruteren, aangezien hier zo goed als 

alle gevallen van dementie gezien worden en vooral complexe gevallen doorverwezen 

worden naar de geheugenpoli. Echter, zullen eerst de opvattingen en attitudes ten 

opzichte van dementie en dementie risico reductie onder huisartsen onderzocht 

moeten worden. Daarnaast, zullen huisartsen ook eerst opgeleid moeten worden in 

het goed informeren van mensen van met een ouder met dementie.
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SUMMARY 
Dementia poses one of the greatest societal challenges in the 21st century. The 

prevalence of dementia increases rapidly in the Netherlands, which is estimated to 

rise from 280,000 cases in 2018 to more than 520,000 in 2040 due to the ageing 

population. There is currently no treatment available yet to cure dementia. Therefore, 

the World Health Organization (WHO) set up a global action plan, which includes 

multiple actions such as increasing dementia awareness and reducing dementia risk. 

Dementia is an umbrella term used to describe a range of symptoms associated with 

cognitive impairment. The most common types of dementia are Alzheimer’s disease 

and vascular dementia. Dementia is an age-related multifactorial disorder, and a 

growing body of evidence revealed that the risk to develop the most common types of 

dementia later in life is determined by a co-occurrence of non-modifiable risk factors 

(e.g., age, family history, Apolipoprotein e4) and modifiable risk factors across the 

lifespan. Over the last decades, evidence of modifiable risk factors for dementia has 

been mounting. It is demonstrated that 40% of the dementia cases is attributable 

to 12 modifiable risk factors (i.e., less education, hearing loss, midlife hypertension, 

midlife obesity, smoking, depression, physical inactivity, diabetes, low social contact, 

excessive alcohol consumption, traumatic brain injury, and air pollution). Also support 

for several other relevant factors was found, such as hyperlipidaemia, coronary heart 

disease, renal dysfunction, Mediterranean diet, cognitive activity, and stress. Tackling 

these modifiable risk factors for dementia can reduce the risk of developing dementia 

and subsequently the incidence of dementia. However, changing health behaviour is 

difficult. Since having a parent who is recently diagnosed with AD or VD could have led 

to an increased knowledge on dementia and risk perception, middle-aged individuals 

with a parental family history of dementia might be more receptive to adopt a healthier 

lifestyle to reduce their dementia risk. Therefore, the overall objective of this thesis 

was to get insight in the determinants of health behaviour change for dementia risk 

reduction among middle-aged individuals with a parental family history of dementia. 

In Chapter 2 we investigated the associations between a parental family history 

of dementia and modifiable risk factors for dementia in middle-aged (35-65 years) 

adults within the Lifelines Cohort study using propensity score matching. Individuals 

with a parental family history of dementia were matched with individuals without a 

parental family history of dementia, based on age, gender and educational level. We 
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found that middle-aged individuals with a parental family history of dementia have a 

higher risk to develop dementia. They had more often hypertension, high cholesterol, 

diabetes mellitus, cardiovascular diseases, obesity, overweight, depressive symptoms, 

and were also more often current smokers or ex-smokers. On the other hand, they 

were more often non-alcohol consumer and physically and socially active compared 

to their peers without a parental family history of dementia. These findings indicate 

that middle-aged individuals with a parental family history of dementia as a group 

are at increased risk for developing dementia and may be an eligible population for a 

dementia risk reduction programme. 

In Chapter 3 we describe the translation and validation of the Motivation to Change 

Lifestyle and Health Behaviours for Dementia Risk Reduction (MCLHB-DRR) scale (27 

items). The original MCLHB-DRR was translated to the Dutch language following the 

guidelines of Beaton et al. (2000) and subsequently validated in a Dutch sample of 

618 adult inhabitants (30-80 years) of the municipality of Groningen. Four items of the 

original scale were omitted, resulting in a 23-items Dutch version of the MCLHB-DRR. 

We demonstrated that the translated and adapted Dutch version of the MCLHB-DRR, 

consisting of 7 scales and 23 items, is a valid instrument for assessing health beliefs 

and attitudes towards dementia and dementia risk reduction among the Dutch 

general population.

In Chapter 4 we describe the results of a survey investigating the knowledge, 

health beliefs and attitudes towards dementia and dementia risk reduction among 

655 adult inhabitants (30-80 years) of the municipality of Groningen. Additionally, 

we investigated the association between these health beliefs and attitudes and the 

intention to change four specific health behaviours (e.g., physical activity, diet, alcohol 

consumption and smoking). We found that especially older participants perceived 

dementia as a more severe disease compared to younger participants, but they 

perceived less benefits and barriers of performing health-enhancing behaviour for 

dementia risk reduction and had less confidence in their ability to perform the desired 

behaviour. This suggests that older individuals may think that they benefit less from 

lifestyle changes or do not benefit at all. Highly educated participants perceived less 

barriers and more benefits, but also had more confidence in their ability to perform 

the desired behaviour compared to less educated participants, which was in line 

with previous findings. Furthermore, older participants had less often the intention 

to change their health behaviour compared to the younger participants. We also 



227

APPENDICES

9

found that perceived benefits and cues to action were associated with the intention 

to change physical activity and alcohol consumption, and perceived barriers were 

associated with the intention to change diet. However, smokers who perceived more 

barriers to change their smoking behaviour were less likely to have the intention 

to change this behaviour. These findings indicate that the knowledge, beliefs and 

attitudes towards dementia and dementia risk reduction should be improved, before 

starting a dementia risk reduction programme.

In Chapter 5 we describe our research investigating the knowledge, health beliefs 

and attitudes towards dementia and dementia risk reduction among individuals 

with a parental family history of dementia using focus group discussions. An 

unexpected finding of these focus group discussions was that contact with peers 

to share experiences how to cope with having a parent with dementia is important, 

and even more important than talking about their own health and one’s risk to 

develop dementia. This finding strongly points to the importance of incorporating the 

possibility of exchanging experiences related to having a parent with dementia with 

individuals who have had similar experiences in a dementia risk reduction programme. 

Despite the experiences of these individuals with the symptoms and consequences 

of dementia, their knowledge on dementia and dementia risk reduction is poor. 

Due to unawareness of the possibility of reducing dementia risk, initially participants 

were hesitant about assessing their dementia risk. After interaction with their peers, 

participants adopted a more positive attitude towards participation in an online 

dementia risk reduction programme and were eager to receive more information 

about dementia risk reduction. 

In Chapter 6 we describe the validity and reliability of a digital Ruff Figural Fluency 

Test (RFFT). The administration and scoring of the paper-and-pencil RFFT are a 

time consuming and labour-intensive task, and thereby less suitable for large 

cohort studies. Therefore, a digital RFFT was developed, in which participants can 

perform the test independently using an iPad and Apple Pencil and RFFT scores 

are computed automatically. In total, 96 participants participated in this study. We 

found that the automatic scoring of the digital RFFT has excellent criterion validity 

and is able to discriminate between different age categories and levels of education. 

Due to large learning effects (the digital and paper-and-pencil RFFT were conducted 

directly after each other), the agreement between the digital and paper-and-pencil 

RFFT was relatively low. In conclusion, the digital RFFT is a valid, reliable and efficient 
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instrument to measure executive cognitive function among the general population 

and is a good alternative to the labour-intensive and time-consuming paper-and-

pencil RFFT in large-scale studies. However, scores of the digital RFFT cannot be used 

interchangeably with the scores of the paper-and-pencil RFFT. In future research the 

responsiveness of the digital RFFT should be investigated. 

Chapter 7 presents the study protocol of the Demin study, which aimed to investigate 

the uptake and effectiveness of a tailor-made online lifestyle programme for dementia 

risk reduction among middle-aged descendants of people with recently diagnosed 

Alzheimer’s disease or vascular dementia in one of the participating memory clinics in 

the Netherlands. The Demin study is a cluster randomised controlled trial, including 

21 participating memory clinics in the Netherlands who are randomly allocated to 

an active (person invitation by medical doctor) or passive (poster and flyer in the 

waiting room) recruitment of participants. All participants have access to the online 

tailor-made lifestyle programme for dementia risk reduction, which consists of 1) 

a dementia risk assessment and 2) an online tailor-made lifestyle advice including 

a personal health profile targeting risk and protective factors for dementia. The 

dementia risk assessment consists of filling out an online questionnaire and physical 

examination, including a fasting blood sample. Through the online questionnaire and 

physical examination, data on thirteen currently known protective (i.e., Mediterranean 

diet, low/moderate alcohol consumption, cognitive activity) and risk factors (i.e., 

physical inactivity, smoking, loneliness, cardiovascular diseases, hypertension, high 

cholesterol, diabetes mellitus, obesity, renal dysfunction, depression) for dementia 

are collected. After completion of the baseline dementia risk assessment (including 

the data entry of the physical examination and laboratory measurements), a personal 

health profile is automatically provided in the personal account of the participants 

(My Demin). The personal health profile gives an overview of the presence of the 

risk and protective factors for dementia. Participants are invited to fill in the online 

questionnaire at baseline and four times (3, 6, 9 and 12 months after baseline 

measurement) during one-year follow-up. Physical examination, including the fasting 

blood sample for direct laboratory measurements, is only done at baseline and 12 

months after baseline measurement.

Chapter 8 describes the most important findings of this thesis, followed by 

methodological considerations and challenges of setting up the Demin study. 

In summary, middle-aged adults with a parental family history of dementia are at 
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increased risk for developing dementia and may be an eligible population for a 

dementia risk reduction programme. The knowledge regarding dementia and 

dementia risk reduction is poor among this group, but also among the Dutch general 

population. The health beliefs and attitudes towards dementia and dementia risk 

reduction are important and should be improved in order for dementia risk reduction 

programmes to be able to be effective. Further, individuals with a parent with 

dementia feel the need to share their experiences on how to cope with a parent with 

dementia with their peers. This should be taken into account in the development of 

future dementia risk reduction programmes. 

Based on these findings the Demin study was set up, which came with several 

challenges. For a long period of time it was unclear whether the Demin study was a 

population research for which a permit is needed from the Ministry of Health, Welfare 

and Sports instead of the Medical Ethical committee. In addition, it was a challenge to 

develop an online application for the dementia risk reduction programme, but also 

to recruit sufficient hospitals that were interested and able to recruit participants for 

the Demin study. After recruitment started, the uptake remained relatively low and 

participants were lost to follow up.

Finally, recommendations for future research and policy are provided. First, knowledge, 

health beliefs and attitudes towards dementia and dementia risk reduction among 

the Dutch general population do not sufficiently support dementia risk reduction 

yet and should be improved, for example through a national mass media campaign. 

Subsequently, online dementia risk reduction programmes should help middle-aged 

individuals with a parental family history of dementia to adopt a healthier lifestyle 

to reduce the risk of developing dementia, taking their preferences and needs 

with regard to an online dementia risk reduction programme into account. Future 

research should investigate whether these programmes are effective in increasing 

motivation and adopting a healthier lifestyle for dementia risk reduction. Further, the 

general practice might be a more suitable setting to recruit individuals with a parental 

family history of dementia, since potential participants are seen in this setting first 

and only complex and doubtful cases are referred to a memory clinic for diagnosis. 

Nevertheless, first the health beliefs and attitudes of the general practitioners in the 

Netherlands towards dementia and dementia risk reduction should be investigated. 

Further, general practitioners should be educated in ways how to inform individuals 

with a parental family history of dementia properly.
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prettige samenwerking bij het valideren van de digitale Ruff Figural Fluency Test. Wat 
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