Leefstijlinterventies en hersengezondheid: van onderzoek naar implementatie
Abstract
Het aantal mensen met dementie gaat de komende jaren wereldwijd toenemen en een
medicatie is nog niet in zicht. Epidemiologisch onderzoek levert echter goed bewijs dat
het risico op dementie voor een belangrijk deel samenhangt met leefstijl- en
gezondheidsfactoren zoals beweging, voeding, mentale activiteit, roken of hoge
bloeddruk. Op basis van de bestaande evidentie werd de LIBRA (Lifestyle for Brain
Health) score en ontwikkeld, waarmee mensen inzicht krijgen in hun individueel
risicoprofiel en ruimte voor verbetering. In deze presentatie zal worden ingegaan op de
stand van zaken rondom preventie van dementie en de ontwikkeling en validatie van
LIBRA voor voorspelling van cognitieve achteruitgang, dementie en structurele
hersenschade. Resultaten van de gezondheidscampagne ‘We zijn zelf het medicijn’ en de
MijnBreincoach app naar kennis en voorlichting over de samenhang tussen leefstijl en
hersengezondheid in de algemene bevolking zal worden gepresenteerd.
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