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Samenvatting

Nederland en andere West Europese en Noord Amerikaanse landen hebben te
maken met een vergrijzing van de bevolking. Dit heeft belangrijke consequen-
ties, niet alleen voor de ouderen zelf, maar ook voor de samenleving als geheel
en met name voor de gezondheidszorg. Het aantal chronische ziekten zal in
frequentie toenemen. Hieronder vallen o.a. reuma, CARA, diabetes mellitus en
psychogeriatrische aandoeningen, zoals depressie en dementie.
Met het klimmen der jaren gaan niet alleen de lichamelijke functies achteruit,
ook op het cognitieve vlak treden veranderingen op als gevolg van het ouder
worden. Vaak lijkt het erop dat een teruggang op het geestelijke vlak minder
gemakkelijk wordt geaccepteerd dan een lichamelijke achteruitgang. Veel
ouderen ervaren de vermindering van het cognitief functioneren namelijk als een
definitief bewijs van aftakeling. Deze subjectieve achteruitgang kan leiden tot
angst voor dementie. Ouderen kunnen voorvallen van normale vergeetachtigheid
gaan zien als abnormaal. Dit kan leiden tot een nog grotere bezorgdheid en men
komt terecht in een vicieuze cirkel. Uit onderzoek blijkt echter dat de angst
voor dementie in de meeste gevallen onterecht is.

De schattingen over de prevalentie van dementie lopen soms sterk uiteen. Een
redelijke schatting voor Nederland is dat 5% van alle mensen van 65 jaar en
ouder lijdt aan een ernstige vorm van dementie. Dit betekent dat in ons land
80.000 tot 100.000 mensen lijden aan een ernstig dementiesyndroom. Dat is erg
veel, maar het betekent tevens dat 95% van alle mensen van 65 jaar en ouder
niet dement is. Een gedeelte van deze groep maakt zich echter wel in meer of
mindere mate zorgen over hun vergeetachtigheid en/of over mogelijke dementie.
Tot op heden zijn echter geen cijfers voorhanden over het aantal mensen in
Nederland dat last heeft van vergeetachtigheid of dat geheugenklachten heeft.
Uit de literatuur blijkt dat er veel misverstanden en vooroordelen bestaan
omtrent geheugenproblemen en dementie, niet alleen bij het grote publiek, maar
ook bij artsen en andere hulpverleners. Veel mensen denken bijvoorbeeld dat
vergeetachtigheid bij ouderen uiteindelijk altijd dementie tot gevolg heeft.
Vanwege de bestaande misverstanden en onzekerheid is het belangrijk en
noodzakelijk dat voorlichting wordt gegeven over het geheugen, normale
vergeetachtigheid en dementie. Deze voorlichting dient planmatig en doelgericht
te zijn, waarbij vooraf is nagegaan wat de kenmerken, het kennisniveau en de
behoeften van de doelgroep zijn. De huidige voorlichting blijkt hoofdzakelijk
plaats te vinden op ad hoc basis, meestal naar aanleiding van behoeften van
ouderen of van personen die (beroepshalve) veel met ouderen te maken krijgen.
Met betrekking tot de effectiviteit van de gegeven voorlichting kan worden
vastgesteld dat systematisch onderzoek naar de effecten van de voorlichting
grotendeels ontbreekt.

Op basis van uitgebreid literatuuronderzoek kan worden geconcludeerd dat er
nauwelijks wordt gepubliceerd over voorlichting over geheugenproblemen en
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dementie. Publikaties over voorlichting aan mensen met geheugenproblemen die
zich zorgen hierover maken, voorlichting aan hulpverleners en publieksvoorlich-
ting over dit onderwerp zijn niet gevonden. Dat wil niet zeggen dat er geen
voorlichting plaatsvindt aan deze doelgroepen, maar er wordt niet over gepubli-
ceerd. Dit hangt vermoedelijk samen met het feit dat geen systematisch onder-
zoek heeft plaatsgevonden naar de effecten van dergelijke voorlichtingsactivitei-
ten. Voorlichting vindt wel plaats aan verzorgers van dementie-patiënten, maar
het gaat hierbij veelal om voorlichting die is geïntegreerd in vaardigheidstrainin-
gen voor het omgaan met een demente naaste. Echter, gebleken is dat de
partner en de naaste omgeving van iemand bij wie de diagnose dementie is
gesteld, nauwelijks informatie en uitleg krijgt van de huisarts over de ziekte en
de te verwachten problemen.
Om meer inzicht te verkrijgen in de hoeveelheid, de aard en de effecten van
voorlichting op het gebied van geheugenproblemen en dementie in Nederland is
in 1988 een onderzoek gestart aan de Rijksuniversiteit Limburg. Het onderzoek
bestond uit acht deelonderzoeken, waarin voorlichting over geheugenproblemen
en/of dementie centraal stond. Het betrof een samenwerkingsproject tussen de
vakgroep Neuropsychologie & Psychobiologie, de Maastrichtse geheugenpolikli-
niek en de vakgroep Gezondheidsvoorlichting (GVO).

De algemene probleemstelling van het onderzoek bestond uit een viertal
onderzoeksvragen.

Om een antwoord te krijgen op deze vraag is een drietal onderzoeken verricht.
Op de eerste plaats zijn de voorlichtingsactiviteiten op het gebied van geheugen-
proHetnen en dementie geïnventariseerd, georganiseerd door Riagg's, Kruisver-
enigingen en Samenwerkingsverbanden Gezondheidsvoorlichting (GVO). Deze
inventarisatie betrof de periode 1988-1989. Uit het onderzoek bleek dat verre-
weg de meeste aandacht in publieksvoorlichting primair was gericht op demen-
tie (94%) en nauwelijks op normale vergeetachtigheid. Hierdoor kunnen mensen
die toch al onzeker zijn over hun geheugen nog meer bezorgd raken. Tevens
bleek dat nauwelijks systematisch onderzoek had plaatsgevonden naar de
effecten van de gegeven voorlichting. De verdere resultaten van deze inventari-
satie zijn beschreven in hoofdstuk 2.
Op de tweede plaats is nagegaan welke informatie het grote publiek kon
verkrijgen over de onderwerpen geheugen en dementie via de dag- en week-
bladpers. Uit het onderzoek bleek dat in de periode 1987-1991 het aantal
publikaties over het geheugen relatief erg laag was in vergelijking met het aantal
publikaties over dementie. Ondanks de enorme toename van aandacht voor
dementie in de persmedia, was het aantal artikelen over de algemene aspecten
van dementie niet gestegen. Juist deze artikelen zijn in voorlichtende zin van
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groot belang, omdat hierdoor het publiek meer te weten kan komen over de
ziekte, het beloop en de te verwachten problemen. De resultaten van dit
onderzoek zijn beschreven in de hoofdstukken 3 en 4.
Tot slot is een onderzoek verricht naar de ervaren problemen en de behoeften
van thuisverzorgende partners van dementie-patiënten. Met behulp van een
voorgestructureerde vragenlijst zijn 26 verzorgers geïnterviewd. Centraal in dit
onderzoek stond de uitleg en informatie die de verzorgers hebben gekregen van
de huisarts. Uit het onderzoek bleek dat de informatie die de verzorgers van de
huisarts hebben gekregen zeer gering is geweest. Mensen die weinig of geen
informatie (zeggen te) hebben gehad, hadden meer moeite met de dagelijkse
verzorging van hun partner. Een vermindering van sociale contacten sinds de
ziekte van de partner bleek een belangrijke voorspeller van de mate van ervaren
problemen van de verzorger. Het vroegtijdig inroepen van professionele hulp
bleek in een later stadium tot minder problemen te leiden bij de verzorger. Een
uitvoerige beschrijving van de resultaten is te vinden in tuxrfdstuk 6.

2. War ~y« rff ifc*7i«wrArrt <vi />Wi0̂ /r<yt vwi

Om een antwoord te kunnen krijgen op deze vraag zijn twee inventarisatie-
onderzoeken verricht. Op de eerste plaats is een tweetal voorlichtingsbijeenkom-
sten georganiseerd, getiteld 'Vergeetachtigheid: vaak normaal'. Nagegaan is wat
de kenmerken zijn van de mensen die informatie hierover wensten en waarom
zij deze informatie wensten. Uit het onderzoek bleek dat 46% van de aanwezi-
gen naar de voorlichtingsbijeenkomst was gekomen omdat ze bezorgd waren
over hun geheugen en tevens bang waren dement te worden. De resultaten zijn
vermeld in het eerste gedeelte van hoofdstuk 8.
Op de tweede plaats is onderzoek gedaan naar de kenmerken en behoeften van
mensen, met name ouderen, die een brochure hadden aangevraagd over de
verschillen tussen normale vergeetachtigheid en dementie. Bijna 90% van de
400 respondenten maakte zich in meer of mindere mate zorgen over de eigen
vergeetachtigheid en 70% was bezorgd over dementie. Mensen met een demente
naaste bleken zich veel meer zorgen te maken over mogelijke dementie dan
mensen zonder een demente naaste. Opvallend was dat 45% van de responden-
ten hun vergeetachtigheid toeschreef aan stress en spanningen. De resultaten van
dit onderzoek staan in hoofdstuk 5.

3. War z//« aV? effecten van yüncriegmc/ite fcege/e/aïng (FGfl,) m aV vorm
va/i p.yyc/io-eaMcafte voor partéta/e/t we/ /ru7d<? oè/ecf/veerèare cogn/f/e-

Functiegerichte begeleiding (FGB) is een neuropsychologisch rehabilitatie-
programma voor patiënten met milde cognitieve stoornissen. Belangrijk in FGB
is individuele voorlichting in de vorm van psycho-educatie. Het programma was
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met name gericht op het leren omgaan met de klachten in het dagelijks leven.
Als ondersteuning van de mondelinge informatieoverdracht kregen de patiënten
een brochure met informatie over het geheugen en de veranderingen in de
werking van het geheugen bij het ouder worden. Om na te kunnen gaan of het
programma het gewenste effect heeft gehad, heeft een controlegroep een
functietraining gehad. Er heeft een voor- en een nameting plaatsgevonden en
tevens zijn de patiënten op verschillende meetmomenten uitgebreid neuropsy-
chologisch getest. Behalve een toename in kennis bij de FGB-groep, zijn
nauwelijks significante verschillen ontstaan tussen de beide programma's.
Binnen de beide groepen zijn echter wel veranderingen opgetreden. In beide
groepen was bijvoorbeeld de bezorgdheid over het geheugen afgenomen. Een
uitvoerige beschrijving van de resultaten van dit onderzoek is te vinden in
hoofdstuk 7.

voo/7/c/i/iflg

Om na te gaan wat de effecten zijn van voorlichting over geheugenproblemen,
vergeetachtigheid en dementie, is een tweetal interventies opgezet, uitgevoerd
en geëvalueerd. Op de eerste plaats zijn de effecten onderzocht van twee
voorlichtingsbijeenkomsten over vergeetachtigheid en dementie. Na de voorlich-
ting gaf 66% van de 111 respondenten die zich vooraf zorgen maakten over hun
geheugen aan in meer of mindere mate gerustgesteld te zijn door de voorlich-
ting. Hoewel de kennis was toegenomen, bleek dit niet samen te hangen met de
verminderde bezorgdheid. De resultaten van het onderzoek zijn vermeld in het
tweede gedeelte van hoofdstuk 8.
Op de tweede plaats is nagegaan wat de effecten waren van een voorlichtings-
brochure over de verschillen tussen normale vergeetachtigheid en dementie. Van
de 307 mensen die zich vooraf zorgen maakten over dementie, maakte 63%
zich na het lezen van de brochure (veel) minder zorgen. Met een korte cognitie-
ve testbatterij is bij een selectie van 104 respondenten nagegaan of men zich na
het lezen van de brochure terecht dan wel onterecht minder zorgen is gaan
maken over mogelijke dementie. Op grond van dit testonderzoek bleek dat 16
van de 30 mensen met een slechte testprestatie zich ten onrechte minder zorgen
zijn gaan maken. Van de 74 mensen met een goede testprestatie maakten er 18
zich (nog steeds) ten onrechte zorgen. De verdere resultaten van dit onderzoek
zijn beschreven in hoofdstuk 9.

Uit de acht uitgevoerde onderzoeken kunnen verschillende conclusies worden
getrokken die leiden tot aanbevelingen voor verder onderzoek en toekomstig
voorlichtingsbeleid. Belangrijke bevinding is dat in de huidige voorlichtings-
praktijk tot op heden nauwelijks aandacht is geweest voor het geheugen,
geheugenproblemen en normale vergeetachtigheid. Wel wordt in toenemende
mate aandacht besteed aan dementie. Aan de inhoud van de voorlichting over
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dementie, zo is gebleken, dient echter het een en ander verbeterd (e worden.
Dit geldt met name voor de informatie aan het grote publiek via de persmedia.
Door de bestaande scheve verdeling in aandacht voor dementie en geheugenpro-
blemen, bestaat het gevaar dat mensen die toch al onzeker zijn over hun
geheugen, zich nog meer zorgen gaan maken. In toekomstige voorlichting dient
daarom meer expliciet te worden ingegaan op geheugenklachtcn en normale
vergeetachtigheid. Bij deze voorlichting kunnen de media een belangrijke
functie vervullen. Voorwaarde is dat hierbij vaker wordt samengewerkt niet
inhoudsdeskundigen. Ook bij voorlichting die wordt gegeven door verschillende
instellingen op het gebied van de (geestelijke) gezondheidszorg, nuxM meer
aandacht komen voor normale veroudering en problemen bij het ouder worden.
Hier ligt een belangrijke taak voor Gezondheidsvoorlichting (GVO). Hoewel er
veel belangstelling voor is, wordt het tot nu toe te weinig gedaan Samenwer-
king tussen wetenschap en praktijk is een noodzakelijke voorwaarde om tleze
doelstelling te bereiken. Vanuit preventief oogpunt is het hierbij tevens van
belang dat aandacht wordt besteed aan gedragingen die van invloed kunnen zijn
op de werking van het geheugen. Het gaat hierbij bijvoorbeeld om het gebruik
van alcohol, het gebruik van medicijnen (met name slaapmiddelen en kalme-
ringsmiddelen) en de voedingsgewoonten van mensen. Ook hier kan GVO een
belangrijke rol spelen. Onderzoek naar de effecten van voorlichtingsactiviteiten
en interventieprogramma's is belangrijk om na te gaan of de doelstellingen
daadwerkelijk zijn bereikt. Een speciale taak en functie in voorlichting is
weggelegd voor huisartsen. Zij vervullen namelijk een sleutelpositie en krijgen
regelmatig te maken met mensen die klagen over hun geheugen. Door het
verstrekken van duidelijke informatie kunnen zij in principe een grote groep
mensen geruststellen die zich ten onrechte zorgen maakt. Door tijdig onderzoek
of doorverwijzen kunnen op deze manier geheugenproblemen en vroege
dementie in een eerder stadium worden vastgesteld. Hierdoor kan een belangrij-
ke bijdrage worden geleverd aan de secundaire en tertiaire preventie van
dementie. Het probleem momenteel is echter dat huisartsen over het algemeen
te weinig kennis en vaardigheden bezitten om adequate voorlichting te kunnen
geven. Een brochure over de verschillen tussen normale vergeetachtigheid en
dementie kan hierbij ter ondersteuning dienen. Om een en ander te kunnen
bewerkstelligen, dient een voorlichtingsstandaard te worden ontwikkeld en
geëvalueerd die huisartsen in staat stelt adequate voorlichting te geven aan de
betrokken patiëntengroepen. Dit levert tevens een forse besparing op voor de
gezondheidszorg.

Ook wanneer blijkt dat er sprake is van dementie, kan de huisarts een belangrij-
ke rol vervullen bij het geven van informatie aan de patiënt en diens naaste
omgeving. Uit onderzoek is het belang hiervan gebleken. Naarmate verzorgers
meer informatie hebben gehad, zijn zij beter in staat om te gaan met de proble-
men die kunnen ontstaan ten gevolge van de ziekte. De patiënt kan hierdoor
langer thuis worden verzorgd. Ook dit betekent een besparing van de kosten
voor de gezondheidszorg. Interventies op dit gebied moeten nog ontwikkeld
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worden.
Bij het grote publiek is het van belang dat er meer begrip komt voor dementie.
Er heerst nog te veel een taboesfeer. Mensen weten zich geen houding te geven
bij het onbegrepen gedrag van de patiënt en men vermijdt het liefst alle contact.
Toch kan iedereen vroeg of laat, direct of indirect, met dementie te maken
krijgen. Verder is het belangrijk om te weten dat niet elk dementiesyndroom
betekent dat er sprake is van een hopeloze situatie. Het zo spoedig mogelijk
inroepen van professionele hulp is niet alleen belangrijk wanneer een reversibele
oorzaak ten grondslag ligt aan het dementiesyndroom, maar ook wanneer sprake
is van een irreversibele vorm van dementie. Door een juiste manier van omgaan
met deze mensen kan de kwaliteit van leven worden verbeterd. Door vroege
opsporing wordt ook preventie van psychopathologie van naasten mogelijk.
In toekomstige voorlichting moet worden getracht de bestaande vooroordelen en
misverstanden omtrent geheugenproblemen en dementie te verminderen of weg
te nemen. Een belangrijke aanzet hiertoe is gegeven toen 1 januari 1993 het
wetenschappelijk kaderprogramma 'The Decade of the Brain' van start is
gegaan. Een van de drie aandachtspunten hierin betreft 'Voorlichting en
educatie over herscngerelateerde problematiek'. Aangezien dementie een vaak
voorkomende hersenziekte is met ingrijpende gevolgen voor zowel de patiënt als
diens naaste omgeving, zou voorlichting hierover in de komende 10 jaar moeten
worden gegarandeerd. Voorwaarden hierbij zijn dat de voorlichting planmatig is
en dat voorlichting over geheugenproblemen en normale vergeetachtigheid
hierin niet ontbreekt.
De resultaten van het in dit proefschrift beschreven onderzoek naar voorlichting
over geheugenproblemen en dementie kunnen mede een leidraad vormen voor
de planning van onderzoek en het ontwikkelen van voorlichtingsactiviteiten in
het kader van het Hersendecennium.
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Summary

In the Netherlands and other West European and North American countries
there has been a sharp increase in the total number as well as in the proportion
of aged individuals in the whole population. This development has important
consequences, not only for the elderly themselves, but also for society in
general and health care in particular. The number of chronic diseases will
increase, e.g. arthritis, asthma & COPD, diabetes mellitus, psychogeriatric
disorders and dementia.
With advancing years, not only do physical functions diminish, but changes also
occur in the cognitive area. It often seems that people have more problems with
accepting a cognitive decline rather than a physical one. A large number of
elderly people experience this cognitive decline as the final proof of their
deterioration. This subjective decline could result in anxiety about becoming
demented. Elderly people start to ascribe events of normal forgetfulness to
something abnormal. This could lead to a further increase of anxiety and worry
and they can end up in a vicious circle. However, previous research reveals that
in most cases people's concern for dementia is unsubstantiated.
Estimations about the prevalence of dementia vary widely. A reasonable
assumption for the Netherlands is that 5% of all people aged 65 years and older
suffer from a severe dementia. This implies that approximately 80,000-100,000
Dutch people suffer from a severe dementia syndrome. Although this is a very
high number, it also means that 95% of all people aged 65 years and older are
not suffering from dementia. Nevertheless, part of this group is to a greater or
lesser extent worried about their forgetfulness and/or about a possible dementia.
Until now, no figures have been available about the number of people in the
Netherlands that are bothered by forgetfulness or have memory complaints.
The literature reveals much misunderstanding about memory problems and
dementia, not only among the general public, but also among general practitio-
ners and other healthcare workers. For example, many people think that
forgetfulness in elderly people always results in dementia. Because of the
existing misunderstanding and uncertainty, it is worthwhile paying more
attention to education about memory, normal forgetfulness and dementia. Such
education should be planned carefully. Beforehand it is necessary to have
insight into the characteristics, the level of knowledge and the existing needs of
the target group. Current education activities seem to take place mainly on an
ad hoc basis, usually as a result of the existing need of a group of elderly
people or of professionals who have a lot of contact with elderly people. With
regard to the effectiveness of the education and information provided, the
conclusion must be that hardly any systematic evaluation has been carried out
into the effectiveness of information.

From an extensive search of scientific literature, it appears that few articles on
education about memory problems and dementia exist. Publications on this topic
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about education to people who worry about their forgetful ness, to healthcare
workers or to the general public could not be found. This does not imply that
there is no education or information available for these three target groups. The
absence of publications could partly be explained by the lack of systematic
evaluation of the education activities. Publications about education activities for
the group of caregivers of dementia patients were found in the literature.
However, such education is mainly integrated in skills training programs in
order to be able to cope with a demented family member. Research revealed
that the spouse and social environment of a dementia patient receive very little
information from the general practitioner about the disease and the problems
that might occur.
In 1988 a research project started at the University of Limburg in order to
acquire a better insight and understanding into the number, the nature and the
effects of education activities in the field of memory problems and dementia.
This research project consists of eight sub-projects with education about
memory problems and dementia as a central theme. This was a cooperative
project between the Department of Neuropsychology & Psychobiology, the
Maastricht Memory Clinic and the Department of Health Education.

The general research question of the project consisted of four different sub-
questions.

/. Wfrflf Z.v r/jf cMr/rnr .vta/̂  <?ƒ //i? orr cwirer/img «/«carton /n

In order to answer this question, three research projects were carried out.
In the first place, an inventory was made of education activities in the field of
memory problems and dementia, organized in the period 1988-1989 by regional
mental health institutes. Green Cross Organizations and regional health educa-
tion centres. The most important conclusions were that most attention in
education for the general public is aimed at dementia (94%) and very little on
normal forget fulness. As a consequence, there is a risk that people who are
already worried about their memory start worrying even more. It also appeared
that up to now hardly any systematic evaluation has taken place into the effects
of the education activities. The results are described in detail in chapter 2.
The goal of the second project was to obtain a better insight into the amount
and the nature of the information the general public can acquire about memory
and dementia through the daily and weekly news magazines. It appeared that in
the period 1987-1991 the number of articles about memory was relatively very
low in comparison with the number of publications about dementia. Despite the
enormous increase in attention for dementia, the number of articles on general
aspects of dementia has not increased. Of all topics these articles have a high
impact from an educational point of view, because they provide the general
public with more knowledge about the disease, the course of the disease and the
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problems that might occur as a consequence of the disease. The results are
reported in chapters 3 and 4.
Thirdly, a research project was conducted to gain a better understanding of the
problems and needs of home caregiving spouses of dementia patients. A
structured questionnaire was used for interviewing 26 caregivers. In this survey
special attention was paid to the information the caregivers received from their
general practitioner. Most caregivers indicated that they received little or no
information about the disease and the possible consequences. Caregivers who
received hardly any information experienced more difficulties and problems
with the daily care of their demented spouse. Forty percent indicated a decrease
of social contacts, resulting in more problems. Caregivers who sought profes-
sional help at an early stage experienced fewer problems with the daily care
they provide. The results are presented in chapter 6.

a/wur r/ie>/> mf mory a/id/or aftowf rffm<rifia ?

In order to be able to answer this question, two inventory projects were carried
out. First of all two information meetings were organized for the general public:
'Forgetfulness: often a normal phenomenon'. The first goal of those meetings
was to provide people with more information on the subject, while the second
goal was to obtain more information about the characteristics of the people who
wanted this information and their reasons why. It appeared that 46% of the 450
people attending one of the meetings indicated they were worried about their
own memory and were also afraid of becoming demented. The results are
described in the first part of chapter 8.
Secondly, a research project was conducted to gain more insight into the
characteristics and needs of people, especially elderly people, who ordered a
brochure about the differences between normal forgetfulness and dementia.
Almost 90% of the 400 respondents were worried to a greater or lesser extent
about their memory and 70% were worried about possible dementia. People
who have or had someone with dementia in the close family, appeared to be
more worried than people without a relative suffering from dementia. A striking
finding was the fact that 45% of all respondents ascribe their forgetfulness to
stress and tension. The results are presented in chapter 5.

Wfaz/ an* /Ae <#>ctt o/>AIC//O« oriéTtfé*/ gu/V/ance (FGBJ /or

Function oriented guidance (FGB) is a neuropsychological rehabilitation
program for patients with mild cognitive deficits. The program is based on
psycho-education and individual counseling. During the program, patients also
received a memory brochure with the most important information. In chapter 7,
effects of FGB are compared with a control group which received a function
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training program (FT). After finishing the program, the FGB group appeared to
have more knowledge about memory and its working than the FT group. One
important finding within the FGB group was that there was a significant
correlation between the decreased level of anxiety and the increased level of
knowledge. A combination of both programs did not increase effects. The most
important outcomes of the FGB program were an increased self-confidence and
a more adequate way of coping with memory problems in daily life.

Two interventions were developed and evaluated in order to measure the effects
of education about memory problems, forgetfulness and dementia. In the first
project the effects of two information meetings were investigated. The central
message of the meetings 'Forgetfulness: often a normal phenomenon' was well
understood, because 66% of all people who worried before were more or less
reassured after having attended the information meeting. Although the level of
knowledge increased, no correlation was found between increased knowledge
and reduction of anxiety. The results of this intervention are reported in the
second part of chapter 8.
Secondly, the effects of a memory brochure about the differences between
normal forgetfulness and dementia were investigated. After reading the brochu-
re, 63% of all respondents (n = 307) who were worried about dementia before-
hand, said that their anxiety had decreased or disappeared. Approximately 3%
of all respondents became more worried. A cognitive test battery was used to
determine whether people's increased or decreased anxiety was justifiable. This
test battery gave an indication of the possible severeness of memory problems.
A sample of 104 people were tested. Thirty people had a bad testscore and
sixteen of them were inappropriately reassured. Seventy-four people had good
test results and eighteen of them were (still) unnecessarily worried. The
occurrence of dementia in a close relative appeared to be an important reason
why people with good test results were (still) worried about possible dementia.
The results are presented in chapter 9.

Several conclusions can be drawn from the eight research projects conducted.
These conclusions can be used as recommendations for future research and
future (health) education policy. An important finding was that up till now
hardly any attention in education has been paid to memory, memory problems
and normal forgetfulness. Most emphasis is on dementia. However, it is
necessary to change the content of education about dementia. This is especially
the case for information to the general public through the daily and weekly
news magazines. The existing emphasis on dementia and the lack of information
about forgetfulness, could lead to a further increase of anxiety in people who
are already uncertain about the functioning of their memory. In future education
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programs more explicit information should be given about memory complaints
and normal forgetfulness. The media could make an important contribution
towards achieving this goal. An important condition is better cooperation with
experts on the subject.
Education provided by institutes in the area of mental health care should also
pay more attention to the normal aging process and problems due to aging.
Health education can play an important role in the development and the imple-
mention of the education material. Cooperation between scientific research and
practice is a necessary condition to realize this objective. From a preventive
point of view it is also important to pay special attention to several behaviors
which could have an impact on the working of the human memory. Examples
of such behaviors are the use of alcohol, the use of medication (especially
sleeping pills and tranquillizers) and people's eating patterns. Health education
can also make an important contribution in this field.
Evaluation research is indispensable for gaining a better understanding of the
effects of education activities and intervention programs. In this way informati-
on becomes available about whether the goals of a program are actually
achieved.
General practitioners can play an important role in education. Because of their
key position, they have regular contact with people who complain about their
(diminishing) memory. By giving them clear information, it is possible for
general practitioners to reassure a large group of people who are worrying
unnecessarily. The problem at the moment is that by and large, general practi-
tioners do not have enough knowledge and skills to give adequate information
and explanation to the patient. An information brochure about the differences
between normal forgetfulness and dementia can be used as a supporting instru-
ment for the general practitioner. In order to be able to accomplish this role, an
education protocol should be developed and evaluated to enable general practi-
tioners to provide adequate information to patients with memory complaints.
One of the advantages of this is a considerable saving for the health care

system.
In case of dementia, the general practitioner can play an important role in
informing the patient and his or her social environment, especially spouse and
children. The importance of this has been found in several research projects.
The more information caregivers have received, the better they are able to cope
with the problems that might occur as a consequence of the disease. This
enables caregivers to keep the patient at home for longer. This also means a
saving for the health care system. It is of great importance that interventions in
this field are developed.
Among the general public, it is important to achieve a better understanding for
dementia. An atmosphere of taboo still prevails about dementia. People do not
know how to respond to the strange behavior of the dementia patient and they
often choose to avoid all contacts. Still, the possibility exists that everyone
sooner or later, directly or indirectly, will be confronted with dementia. It is
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also important to know that not every dementia syndrome means that the
situation is absolutely hopeless. Seeking professional help is not only of great
importance in the case of a reversible cause of the dementia syndrome, but also
in the case of a dementia syndrome of an irreversible nature. Treating dementia
patients in the best way possible, can improve the quality of life of these
people. Early detection of the dementia syndrome also makes prevention of
psychopathology of close relatives possible.
Future education policy should aim to take away or diminish the existing
prejudices and misunderstanding about memory problems and dementia. An
important initiative to accomplish this goal was the start of the program 'The
decade of the brain' in January 1993. One of the three central themes in this
program is 'Information and education about problems related to the human
brain'. Since dementia is a disease of the brain that often occurs and has radical
consequences for both the patient and his or her social environment, education
on this subject should be guaranteed for the next ten years. Important conditions
for a successful program are that the education is planned carefully by experts
and that information about memory problems and normal forgetfulness is also a
part of the education.
The results of the current research of education about memory problems and
dementia can also serve as a guideline for the planning of research and the
development of education of the program 'The decade of the brain'.




