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Stellingen behorend bij het proefschrift

TOWARDS DEMENTIA RISK REDUCTION AMONG 
INDIVIDUALS WITH 

A PARENTAL FAMILY HISTORY OF DEMENTIA

door Joyce Vrijsen

1. Volwassenen van middelbare leeftijd met een ouder met dementie hebben 
meer risicofactoren voor het krijgen van dementie en behoren daardoor tot een 
risicogroep voor dementie, ondanks dat zij vaker fysiek en sociaal actief zijn en 
vaker geen alcohol drinken (dit proefschrift).

2. De Nederlandse Motivation to Change Lifestyle and Health Behaviours for 
Dementia Risk Reduction (MCLHB-DRR) vragenlijst is een valide meetinstrument 
om de opvattingen en attitudes ten opzichte van dementie en dementie risico 
reductie te meten in de Nederlandse populatie (dit proefschrift). 

3. Ouderen zien minder voordelen van een gezonde leefstijl om het risico op 
dementie te reduceren vergeleken met jongvolwassenen (dit proefschrift). 

4. Het verbeteren van de kennis over dementie en dementie risico reductie is 
belangrijk voor het ontwikkelen van een positievere attitude ten opzichte van 
dementie en dementie risico reductie onder volwassenen met een ouder met 
dementie (dit proefschrift).

5. Volwassenen met een ouder met dementie hebben 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 (dit proefschrift).

6. De digitale Ruff Figural Fluency Test (RFFT) is een valide en betrouwbaar 
meetinstrument om het executief cognitief functioneren te meten (dit proefschrift). 

7. Ondanks dat het elektronisch Informed Consent (eIC) een veilige en betrouwbare 
methode is die toegepast kan worden in medisch wetenschappelijk onderzoek, 
kan het gebruik ervan de validiteit van het onderzoek beïnvloeden.

8. “Voorkomen is beter dan genezen” (Desiderus Erasmus).

9. “Our behaviours reflect what we believe. If we want to change our behaviour, we 
have to change our beliefs” (Patty Houser).

10. “Be not afraid of growing slowly, be afraid of standing still” (Confucius). 


