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The central theme of this thesis was to gain insight into the characteristics of 
healthy individuals who perceive themselves as forgetful. With the information 
we hope to give recommendations for interventions for forgetful older people. 
First of all, possible determinants, i.e. factors that may be related to 
forgetfulness, were investigated. Objective cognitive performance, quality of 
life and a variety of psychosocial factors were determinants of interest. Next, 
specific intervention methods were evaluated to investigate whether they could 
contribute to providing information on forgetfulness to the older population. In 
Chapter 1, a general introduction was given on the central theme, the aims and 
the approach of this thesis. 
 The objective of Chapter 2 was to investigate the relation between 
subjective memory complaints and actual objective performance on cognitive 
tasks. Furthermore, trying to keep mentally active, as a possible way to improve 
objective cognitive performance, was investigated in participants with 
subjective memory complaints. Data from baseline and 6-year follow-up 
measurements were obtained from the longitudinal Maastricht Aging Study, 
involving 557 participants aged from 55 to 85 years. At baseline, subjective 
memory complaints were associated with a lower speed of general information 
processing and a poorer performance on delayed recall. At the 6-year follow-up, 
however, subjective memory complaints were not associated with a significant 
change in cognitive performance. Taking steps to remain cognitively active was 
not a predictor of better performance on cognitive tasks at baseline or at the 6-
year follow-up. In conclusion, being forgetful might be an indicator of slower 
general information processing speed and poorer delayed recall at baseline, but 
does not predict cognitive change over 6 years in older adults. However, the 
observed effects are relatively small and therefore cannot directly be 
generalized to applications in clinical settings. Other factors, such as depression 
and anxiety, might also underlie the occurrence of subjective memory 
complaints. 
 Chapter 3 presented a systematic review of previous research on the 
relation between perceived forgetfulness and quality of life in older individuals. 
Scientific papers investigating this relation were searched. This search resulted 
in 682 relevant publications, of which five met the inclusion criteria. Two 
independent raters scored these publications in terms of the methodology. The 
methodological quality was taken into account when conclusions were drawn. 
The methodologically adequate studies showed a relation between memory 
complaints and diminished quality of life in older individuals, even though the 
five studies differed in their methodology. The negative impact that subjective 
memory complaints can have on quality of life makes it important to 
acknowledge forgetfulness as a serious issue in the everyday life of older 
individuals. However, a more thorough exploration of the observed relationship 
between subjective memory complaints and quality of life is needed, especially 
with regard to the potential influence of depression and objective memory 
performance on this relationship.  
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 The relation between subjective memory complaints and quality of life 
was also investigated in Chapter 4. A large group of healthy older adults (N = 
412, > 54 years) participating in the Maastricht Aging Study was studied in 
order to determine whether forgetfulness was related to quality of life and 
whether forgetfulness can be regarded as a predictor of changes in quality of life 
over time. Data obtained at baseline and at 3, 6, and 9 year follow-up were 
analyzed using Linear Mixed Models. Results showed that forgetfulness was 
negatively associated with an overall reduced quality of life. In addition, anxiety 
symptoms in forgetful individuals were shown to increase by the year, while 
these symptoms remained stable over the years in individuals who did not report 
subjective memory complaints. Furthermore, the relation between forgetfulness 
and low satisfaction with life was significant in younger participants (aged from 
54 to 69 years), but not in older participants (70 to 91 years). Again, these 
findings emphasize the negative impact of perceived forgetfulness on a person’s 
life.  
 Many healthy individuals perceive themselves to be forgetful and are 
interested in educational interventions that might be helpful in decreasing 
worries and reducing forgetfulness. Educational interventions might be more 
effective when determinants, that are known to predict forgetfulness, are 
targeted. In Chapter 5, a broad range of relevant determinants was selected from 
the literature and from experiences in clinical settings. Subsequently, the most 
important determinants among the selected ones were identified. The study was 
cross-sectional in nature: a large sample of 300 healthy participants over the age 
of 54 years filled in a self-report questionnaire. The results of the logistic 
regression showed that low memory self-efficacy, high memory-related anxiety, 
negative attitude and high subjective norm (e.g. anticipating negative 
evaluations by important others) were the most important determinants of 
forgetfulness. Focussing future interventions on these particular determinants 
might improve the effectiveness of interventions for individuals with 
forgetfulness. In this chapter several implications for future interventions for 
individuals with forgetfulness were presented.  
 Chapters 6 and 7 evaluated the effectiveness of several educational 
interventions on forgetfulness and aging. In Chapter 6, the effectiveness of a 
lecture that was part of a series of lectures about dementia was evaluated. 
Before and after the lecture the participants filled in a questionnaire with 
knowledge questions and some additional questions regarding subjective 
experiences of the lecture. The results showed an improvement in knowledge 
after the lecture and satisfaction of the participants afterwards. Furthermore, it 
appeared that this kind of educational intervention is especially useful for 
professionals as well as for individuals who were worried about their memory 
function or their partner’s memory function.  
 In Chapter 7, a one-day symposium covering memory-related topics 
and a magazine with similar information, were evaluated. A controlled 
intervention trial with a parallel group design and a pre- and post-measurement 
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was used. Participants in group 1 (n = 273) attended the one-day symposium 
and received the magazine. Group 2 (n = 141) only received the magazine. 
Participants were both non-professionals and professionals. As regards non-
professionals, General Linear Models showed that the knowledge increment 
was higher in group 1 (9%) than in group 2 (4%). In professionals, no change in 
knowledge was observed. All participants positively evaluated the specific 
intervention they had participated in. The findings indicate that educational 
activities on forgetfulness and aging can contribute to high participant 
satisfaction, even when knowledge transfer was limited. 
 With the increasing interest in the use of telehealth as a method of 
health care delivery, telehealth was investigated as a possible suitable method to 
inform the general public about forgetfulness. In Chapter 8, two newly 
developed telehealth-based interventions, i.e. the Memory Website and the 
Memory Phone, were evaluated and compared. The aims of this study were to 
describe and compare the characteristics of individuals who are interested in the 
Memory Phone and the Memory Website, to investigate the content of 
information the users are interested in, and to investigate their appreciation of 
the intervention afterwards. Participants were individuals who voluntarily called 
the Memory Phone or visited the Memory Website. They were asked to respond 
to a number of questions before and after using the information service. Results 
showed that more individuals used the Memory Website (n = 2,631) than the 
Memory Phone (n = 228), however, both services were used by different 
populations. That is, users of the Memory Phone were significantly older, more 
often female and perceived themselves more often as forgetful, compared with 
the users of the Memory Website. When the specific group of non-professional 
participants above the age of 50 years was investigated it appeared that more 
users of the Memory Phone requested general information on memory, 
compared with Memory Website users. Users of the Memory Website requested 
strategies and tips more than Memory Phone users. Furthermore, both the 
Memory Phone and the Memory Website were evaluated as being useful. 
Summarizing, the Memory Phone and the Memory Website seem to be two 
information services for different populations and both are considered to be 
useful by the older population. 
 Finally, in Chapter 9 the findings and main conclusions presented in 
this thesis were discussed. Overall, the findings of the present thesis increased 
insight into subjective forgetfulness. The impact of forgetfulness on someone’s 
wellbeing is highlighted, indicating the importance of interventions on this 
issue. In the current thesis the application of educational interventions is 
proposed as a useful intervention method for addressing older adults and 
possibly change knowledge. The outcome of the empirical studies in this thesis 
provided various implications and suggestions for future interventions based on 
determinants of subjective forgetfulness, existing and newly developed 
interventions. 
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Het doel van het voorliggende proefschrift was om meer inzicht te verwerven in 
de kenmerken van gezonde mensen die zichzelf vergeetachtig vinden. Met de 
bevindingen die zijn voortgekomen uit de studies zouden vervolgens 
aanbevelingen kunnen worden gedaan voor interventies gericht op 
vergeetachtigheid bij gezonde oudere mensen. Verschillende determinanten, of 
factoren, die mogelijk gerelateerd zijn aan vergeetachtigheid werden 
onderzocht, zoals cognitieve prestatie, kwaliteit van leven en diverse 
psychosociale factoren. Daarnaast werden enkele interventiemethoden 
geëvalueerd op hun geschiktheid om oudere mensen te informeren over 
vergeetachtigheid. In Hoofdstuk 1 werd een algemene introductie gegeven 
inzake de achtergrond en de vraagstellingen van het onderzoek en werd een 
overzicht gegeven van de opbouw van dit proefschrift. 

In Hoofdstuk 2 werd een onderzoek beschreven naar de mogelijke 
relatie tussen subjectieve geheugenklachten en objectieve cognitieve prestatie, 
zoals gemeten met behulp van diverse neuropsychologische tests. Aanvullend 
werd onderzocht of het ondernemen van activiteiten gericht op het ‘mentaal 
actief’ blijven de cognitieve prestatie bij mensen die zichzelf vergeetachtig 
vinden kon verbeteren. Om deze vraagstellingen te kunnen beantwoorden 
werden de gegevens gebruikt op baseline en na zes jaar. Het ging om 557 
deelnemers (55-85 jaar) van de longitudinale Maastricht Aging Study (MAAS). 
Op baseline werd vergeetachtigheid geassocieerd met een verminderde snelheid 
van informatieverwerking en een verminderde uitgestelde herinnering. Echter, 
vergeetachtigheid op baseline was niet geassocieerd met een verandering in 
cognitieve prestatie na zes jaar. Tenslotte was het ondernemen van activiteiten 
gericht op het ‘mentaal actief’ blijven niet geassocieerd met betere cognitieve 
prestaties op baseline of na 6 jaar. Kortom, subjectieve vergeetachtigheid kan 
een indicator zijn van een verminderd cognitief functioneren op baseline, maar 
voorspelt geen cognitieve verandering na 6 jaar. Echter, de geobserveerde 
effecten zijn relatief klein en kunnen daarom niet direct worden gegeneraliseerd 
naar een klinische setting. In aanmerking dient te worden genomen dat andere 
factoren, zoals symptomen van angst en depressie, ook ten grondslag kunnen 
liggen aan vergeetachtigheid. 

Hoofdstuk 3 gaf een systematisch overzicht van eerder onderzoek naar 
de relatie tussen vergeetachtigheid en kwaliteit van leven in de oudere 
populatie. Wetenschappelijke artikelen werden verzameld die deze relatie 
onderzochten. In totaal werden 682 relevante wetenschappelijke artikelen 
gevonden, waarvan er 5 voldeden aan de inclusiecriteria. Twee onafhankelijke 
beoordelaars scoorden de publicaties op methodologische kwaliteit. Bij het 
trekken van de conclusies werd met de methodologische kwaliteit rekening 
gehouden. De methodologisch adequate studies rapporteerden alle een relatie 
tussen subjectieve geheugenklachten en een verminderde kwaliteit van leven, 
ondanks dat de 5 studies verschillende methoden gebruikten. Deze negatieve 
associatie tussen subjectieve geheugenklachten en kwaliteit van leven benadrukt 
hoe belangrijk het is om vergeetachtigheid bij gezonde oudere mensen als een 
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serieus probleem te beschouwen. Verder onderzoek is echter nodig om vast te 
stellen hoe factoren zoals depressie en objectieve geheugenprestatie aangrijpen 
op de relatie tussen subjectieve geheugenklachten en kwaliteit van leven.  
 De relatie tussen geheugenklachten en kwaliteit van leven werd ook 
bestudeerd in Hoofdstuk 4. Bij gezonde ouderen werd bepaald of 
vergeetachtigheid gerelateerd was aan een verminderde kwaliteit van leven en 
of de vergeetachtigheid een verandering in kwaliteit van leven kon voorspellen 
in de loop van de tijd. Een grote groep deelnemers, ouder dan 54 jaar (N = 412), 
aan de longitudinale Maastricht Aging Study (MAAS) werd ondervraagd op 
baseline en na 3, 6, en 9 jaar. De uitkomstmaten waren vier aspecten van 
kwaliteit van leven, namelijk tevredenheid met het leven, mentaal welbevinden, 
en symptomen van angst en depressie. Statistische analyses werden uitgevoerd 
met Linear Mixed Models. De resultaten lieten allereerst zien dat 
vergeetachtigheid negatief geassocieerd was met alle gebruikte uitkomstmaten 
van kwaliteit van leven. Echter, de relatie tussen vergeetachtigheid en 
verminderde tevredenheid met het leven was uitsluitend significant in de groep 
jongere deelnemers (54-69 jaar) en niet in de groep oudere deelnemers (71-91 
jaar). Tot slot nam in de loop van de tijd de symptomen van angst significant 
meer toe bij mensen die zichzelf vergeetachtig vonden, dan bij mensen die 
zichzelf niet vergeetachtig vonden. De bevindingen van deze studie 
benadrukken wederom de impact van subjectieve vergeetachtigheid op het 
dagelijkse leven van de individu. Bovendien is gebleken dat de negatieve 
invloed van vergeetachtigheid op kwaliteit van leven verschillend is voor 
verschillende leeftijdsgroepen. Verder onderzoek zal moeten uitwijzen of 
interventies gericht op het reduceren van subjectieve geheugenklachten voor 
specifieke leeftijdsgroepen een verbetering in iemands kwaliteit van leven zou 
kunnen opleveren.   
 Veel gezonde ouderen vinden zichzelf vergeetachtig en zijn 
geïnteresseerd in mogelijke interventies gericht op het reduceren van deze 
vergeetachtigheid. Het zou de effectiviteit van dergelijke interventies wellicht 
ten goede komen als in deze interventies wordt ingespeeld op die determinanten 
die mogelijk bepalend zijn voor het ervaren van vergeetachtigheid. In 
Hoofdstuk 5 werd een overzicht gepresenteerd van een groot aantal van die 
determinanten, geselecteerd op basis van reeds beschikbare literatuur, 
aangevuld met ervaringen in de kliniek. Het onderzoek was cross-sectioneel van 
opzet; 300 gezonde deelnemers van 54 jaar en ouder vulden een vragenlijst in. 
De belangrijkste determinanten werden vervolgens bepaald met behulp van 
logistische regressie analyses. De resultaten van deze analyses lieten zien dat 
een lage eigen-effectiviteit (‘self-efficacy’), een hoge mate van angst, een 
negatieve attitude ten opzichte van de eigen geheugenfuncties en een hoge 
subjectieve norm (i.e., anticiperen van negatieve evaluaties over het geheugen 
door mensen uit de directe omgeving) de belangrijkste determinanten van 
vergeetachtigheid waren. In dit hoofdstuk worden enkele suggesties gegeven 
voor interventies voor mensen met geheugenklachten. 
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 In de Hoofdstukken 6 en 7 werden verschillende interventies, gericht op 
ouderdomsvergeetachtigheid, geëvalueerd. In Hoofdstuk 6 werd de effectiviteit 
van een lezing uit een lezingencyclus over dementie geëvalueerd in termen van 
toegenomen kennis van het publiek. De deelnemers vulden voor en na de lezing 
een vragenlijst in met kennisvragen en vragen over de ervaren tevredenheid. Uit 
de resultaten bleek dat de kennis over het onderwerp na afloop van de lezing 
was toegenomen, en dat het publiek tevreden was over de aangeboden lezing. 
Bovendien kwam duidelijk naar voren dat er een grote behoefte was aan deze 
vorm van voorlichting, zowel voor de bezoekers die naar de lezing kwamen 
vanuit professionele overwegingen, als voor de mensen die de lezing bezochten 
omdat ze zich zorgen maakten over hun eigen geheugen of dat van iemand uit 
hun directe omgeving. 
 In Hoofdstuk 7 werd een symposium en een tijdschrift over 
geheugengerelateerde onderwerpen geëvalueerd. Het onderzoek werd 
uitgevoerd door middel van een gecontroleerde interventiestudie met een voor- 
en een nameting. Deelnemers in groep 1 (n = 273) woonden het symposium bij 
en ontvingen het tijdschrift. Groep 2 (n = 141) ontving alleen het tijdschrift. 
Deelnemers waren zowel professionals als niet-professionals. Bij de niet-
professionals werd een significant grotere stijging in kennis geobserveerd in 
groep 1 (9%) dan in groep 2 (4%). Bij de professionals werd geen stijging in 
kennis geobserveerd. Alle deelnemers hebben de interventie waaraan ze 
deelnamen als positief ervaren. De bevindingen in dit hoofdstuk geven aan dat 
interventies gericht op het reduceren van vergeetachtigheid positief worden 
gewaardeerd door de deelnemers, zelfs als de kennisoverdracht beperkt is.  
 Met de toenemende interesse in het gebruik van telehealth als methode 
om gezondheidszorg aan te bieden via moderne media, werd in Hoofdstuk 8 
onderzocht of telehealth een geschikte methode is om de oudere populatie te 
informeren over vergeetachtigheid. Twee nieuw ontwikkelde interventies, 
gebaseerd op telehealth, werden afzonderlijk geëvalueerd en met elkaar 
vergeleken, namelijk de Geheugentelefoon en de Geheugenwebsite. De doelen 
van deze studie waren het beschrijven en het vergelijken van de kenmerken van 
de deelnemers die gebruik maakten van de voorzieningen, het in kaart brengen 
welke informatie werd opgevraagd en het bepalen of men tevreden was na het 
gebruik van de Geheugentelefoon en Geheugenwebsite. Iedereen die de 
Geheugentelefoon of de Geheugenwebsite bezocht werd verzocht om een aantal 
vragen te beantwoorden voorafgaand aan en na gebruik van de specifieke 
voorziening. Resultaten lieten zien dat aanzienlijk meer mensen gebruik 
maakten van de Geheugenwebsite (n = 2631) dan van de Geheugentelefoon (n = 
228). Echter, er waren enkele kenmerkende verschillen tussen de gebruikers van 
de beide voorzieningen. De gebruikers van de Geheugentelefoon waren ouder, 
vaker van het vrouwelijke geslacht, en vonden zichzelf vaker vergeetachtig, 
vergeleken met de gebruikers van de Geheugenwebsite. In de specifieke groep 
van non-professionals boven de 50 jaar bleek dat algemene informatie over het 
geheugen meer werd opgevraagd door gebruikers van de Geheugentelefoon 
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vergeleken met gebruikers van de Geheugenwebsite. Gebruikers van de 
Geheugenwebsite daarentegen waren meer geïnteresseerd in strategieën en tips 
om het geheugen optimaal te gebruiken dan gebruikers van de 
Geheugentelefoon. Daarnaast werden zowel de Geheugentelefoon als de 
Geheugenwebsite als bruikbaar ervaren. Kortom, de Geheugentelefoon en de 
Geheugenwebsite zijn blijkbaar twee informatie voorzieningen die elk een eigen 
publiek aanspreken, en die beide positief werden gewaardeerd.   
 Tot slot werden in Hoofdstuk 9 de belangrijkste bevindingen en 
conclusies uit dit proefschrift bediscussieerd. De bevindingen lieten 
herhaaldelijk zien dat vergeetachtigheid een negatieve invloed kan hebben op de 
kwaliteit van leven van de individu. Het is daarom van groot belang om de ernst 
en impact van dit probleem onder gezonde ouderen te erkennen. In dit 
proefschrift werd aangetoond dat voorlichtingsactiviteiten, zoals symposia en 
activiteiten gebaseerd op telehealth, bruikbare methoden waren om oudere 
mensen te benaderen en mogelijk kennis te vergroten over vergeetachtigheid. 
De bevindingen uit de wetenschappelijke studies in dit proefschrift leidden tot 
verschillende implicaties en suggesties voor toekomstige interventies, gebaseerd 
op determinanten van vergeetachtigheid en op bevindingen uit bestaande en 
nieuw ontwikkelde interventies. 
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