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Summary

Summary
A substantial proportion of dementia cases worldwide is attributable to 
modifiable risk factors such as physical inactivity, smoking and high blood 
pressure, stressing the potential of primary prevention of dementia. Maastricht 
University developed the LIfestyle for BRAin health (LIBRA) index in 2015, 
a risk score consisting of twelve modifiable risk and protective factors for 
cognitive decline and dementia. LIBRA has been shown to predict cognitive 
decline and dementia risk in several cohort studies and could be used as a 
tool to inform people about their personal dementia (modifiable) risk profile 
and room-for-improvement, and to identify at-risk groups in health campaigns. 
However, the underlying biologically plausible mechanisms for the association 
of LIBRA with cognition, such as neurodegeneration and cerebrovascular 
damage, have not been explored to date. Hence, the main aim of the first 
part of this thesis was to contribute to the existing evidence of the association 
between LIBRA and cognition, by exploring potential plausible underlying 
pathways of this association using volumetric brain markers. In addition, we 
aimed to investigate whether the association between LIBRA and cognitive 
decline differs across different levels of socioeconomic status (SES). 

It is remarkable that the scientific evidence for a healthy lifestyle in delaying or 
even preventing dementia onset has barely been disseminated to the general 
population. Most people in the general public are still unaware of the potential 
of dementia risk reduction and view dementia as non-preventable and part of 
normal aging. These gaps in knowledge can pose barriers to engage in behaviour 
change to reduce dementia risk, thereby not using the full potential of dementia 
risk reduction. The second part of this thesis aimed to assess awareness of 
dementia risk reduction in the general population and to identify the needs, 
wishes and barriers to engage in a brain-healthy lifestyle. Subsequently, we 
aimed to raise awareness in the general population by conducting two proof-of-
concept studies (a public health awareness campaign and the MijnBreincoach 
app), to identify the facilitators and barriers for future projects. In Chapter 1, 
a general introduction is given into the topic of dementia risk reduction and 
aims of this thesis. 

Part 1: Epidemiological perspective
The cross-sectional analyses of The Maastricht Study described in Chapter 
2 investigated whether higher (i.e., more unhealthy) LIBRA scores were 
associated with lower cognitive performance, lower volumes of brain structures 
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and more white matter hyperintensities. In addition, we explored whether 
the MRI damage markers explained the association between LIBRA and 
cognition. The results showed that higher LIBRA scores were associated with 
higher volumes of white matter hyperintensities, lower scores on information 
processing speed and executive function and attention and higher odds of 
cognitive impairment. In men only, associations between LIBRA and volumes 
of grey matter and cerebrospinal fluid and memory function were found, too. 
White matter hyperintensities (a marker of cerebral small vessel disease) and 
intracranial volume-adjusted cerebrospinal fluid volumes (as a marker for 
general brain atrophy) partly explained the association between LIBRA and 
cognitive performance. 

Chapter 3 presented the longitudinal analyses of LIBRA in the Maastricht Aging 
Study, in which we analysed whether the rate of cognitive decline differed 
across SES strata. A higher (i.e., more unhealthy) LIBRA score and a lower 
SES (based on a compound score of educational level and net month income) 
independently predicted more decline in information processing speed and 
memory function. Across all SES strata, lifestyle appeared to be an important 
determinant of cognitive decline. Yet, people with low SES had a higher LIBRA 
score suggesting more potential for lifestyle-based interventions.

Part 2: Public health perspective
Chapter 4 presented the assessment of literacy of dementia risk reduction in 
community-dwelling individuals in the province of Limburg, the Netherlands 
and showed that most individuals were unaware of the relationship between 
lifestyle and brain health. Specific gaps in knowledge existed regarding the 
cardiovascular risk factors of dementia, such as high blood pressure and high 
cholesterol. Awareness was lowest in individuals with a lower educational 
level and higher age. Lack of knowledge appeared to be the largest barrier 
to engage in a brain-healthy lifestyle. Most people were eager to learn more 
about dementia risk reduction and were positive about using a dementia risk 
reduction eHealth device. 

Building upon these results, Chapter 5 described the 10-month public 
health awareness campaign in the province of Limburg. Two out of the three 
campaign themes were recognized as being protective against dementia more 
often after the campaign (“eat healthy” and “exercise regularly”) than before 
the campaign. No population-level change in level of awareness was observed 
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after the campaign. Yet, post-campaign participants who had heard of the 
campaign were more aware of dementia risk reduction than post-campaign 
participants who had not heard of the campaign. In this respect, it should be 
noted that this campaign was developed based on limited resources, and largely 
depended on word-of-mouth and stakeholders philanthropy. In order to reach 
population-level effects, it is thus important to scale-up and increase resources 
to reach out. Lessons learned and recommendations for future projects were 
discussed, such as the incorporation of a prevention campaign into a broader 
dementia or general health campaign, overcoming the challenge of reaching 
younger people with a message on dementia (prevention) and the notice that 
raising awareness is an important, yet insufficient step towards the behavioural 
change that is needed. 

Chapter 6 presented the MijnBreincoach proof-of-concept study, in which 
participants used the MijnBreincoach app for three months to increase 
knowledge and motivation to change. Results showed that most users rated 
the app positively. However, a large part of the sample reported technical 
issues, which made it difficult to draw conclusions about the effect of the app. 
Thus, although most users seemed positive about (the concept of) the app, 
the usability of MijnBreincoach should be improved prior to executing further 
intervention studies. 

The general findings of this thesis, the methodological considerations and the 
implications and future directions were discussed in Chapter 7. 
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Een aanzienlijk deel van alle gevallen van dementie wereldwijd is toe te schrijven 
aan beïnvloedbare risicofactoren, zoals fysieke inactiviteit, roken en hoge 
bloeddruk, wat het belang van primaire preventie van dementie onderstreept. 
De Universiteit van Maastricht heeft in 2015 de LIfestyle for BRAin health 
(LIBRA) index ontwikkeld. Dit is een risico score bestaande uit twaalf mogelijk 
beïnvloedbare risico- en beschermende factoren voor cognitieve achteruitgang 
en dementie. Verschillende wetenschappelijke studies laten zien dat LIBRA 
het risico op cognitieve achteruitgang en dementie voorspelt. LIBRA zou 
daarmee geschikt kunnen zijn om mensen te informeren over hun persoonlijke 
(beïnvloedbare) risicoprofiel, inzicht te geven in hun ruimte voor verbetering 
en om hoog-risicogroepen te identificeren voor gezondheidscampagnes. Er is 
echter nog nooit onderzocht welke onderliggende biologische mechanismen 
een rol spelen bij de relatie tussen LIBRA en cognitieve prestaties. Het 
hoofddoel van het eerste deel van deze thesis was dan ook om bij te dragen 
aan het bestaande bewijs voor de relatie tussen LIBRA en cognitieve prestaties, 
door mogelijke onderliggende biologische mechanismes die deze associatie 
verklaren te exploreren middels MRI-markers. Daarnaast werd onderzocht of 
de relatie tussen LIBRA en achteruitgang op cognitief functioneren verschilt 
tussen mensen met een verschillende sociaaleconomische status (SES).

Het is opmerkelijk dat de meeste mensen uit de algemene bevolking nog niet of 
nauwelijks kennis hebben genomen van het wetenschappelijke bewijs voor de 
invloed van een gezonde leefstijl op het vertragen dan wel voorkomen van het 
ontstaan van dementie. Er wordt veel gedacht dat dementie niet-beïnvloedbaar 
en onderdeel van normale veroudering is. Deze hiaten in kennis kunnen ervoor 
zorgen dat mensen niet het gedrag uitoefenen dat hun risico zo veel mogelijk 
verkleint, en daarmee wordt de potentie van risicoreductie van dementie niet 
volledig benut. Het tweede deel van deze thesis richtte zich daarom op het 
meten van het niveau van bewustwording over risicoreductie van dementie 
in de algemene Limburgse bevolking en het in kaart brengen van de wensen, 
behoeften en barrières om hersengezonder te leven. Vervolgens richtte dit deel 
van de thesis zich op het verhogen van bewustwording over risicoreductie van 
dementie in de algemene bevolking door twee proof-of-concept studies uit te 
voeren (een bewustwordingscampagne en de MijnBreincoach app), om zo de 
faciliterende en bemoeilijkende factoren te identificeren voor vervolgprojecten. 
In Hoofdstuk 1 van deze thesis werd een algemene introductie gegeven in het 
onderwerp risicoreductie van dementie. 
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Deel 1: Epidemiologisch perspectief
In Hoofdstuk 2 werd de cross-sectionele analyse uit De Maastricht Studie 
beschreven, waarin werd onderzocht of hogere (d.w.z. ongezondere) 
LIBRA-scores samenhangen met lagere volumes aan breinstructuren, meer 
witte stof hyperintensiteiten en lagere cognitieve prestaties. Daarnaast 
werd onderzocht of de MRI-markers de relatie tussen LIBRA en cognitie 
verklaarden. Uit de resultaten bleek dat hogere LIBRA-scores geassocieerd 
waren met meer volume aan witte stof hyperintensiteiten, lagere scores op 
informatieverwerkingssnelheid en executief functioneren en een hogere kans 
op cognitieve stoornissen. Alleen bij mannelijke deelnemers werd er ook een 
associatie gevonden tussen LIBRA en volumes van grijze stof en cerebrospinale 
vloeistof en geheugen. Witte stof hyperintensiteiten (een marker van cerebrale 
kleine vaatziekten) en intracranieel volume-gecorrigeerd cerebrospinale 
vloeistof volume (als marker voor algehele breinatrofie) verklaarden de relatie 
tussen LIBRA en cognitie deels. 

In Hoofdstuk 3 werd onderzocht of de relatie tussen LIBRA en cognitieve 
prestaties beïnvloed werd door SES, middels een longitudinale analyse in 
de Maastricht Ageing Study. Hogere (d.w.z., ongezondere) LIBRA-scores en 
lagere SES (op basis van opleidingsniveau en netto maandinkomen) bleken 
beiden voorspellers van achteruitgang in informatieverwerkingssnelheid en 
geheugen. Binnen alle SES-groepen bleek leefstijl een belangrijke determinant 
in het voorspellen van cognitieve achteruitgang. Deelnemers met een lage 
SES hadden hogere LIBRA-scores, wat suggereert dat zij meer ruimte voor 
verbetering hebben bij leefstijlinterventies.  

Deel 2: Public health perspectief
In Hoofdstuk 4 werd de steekproefmeting beschreven naar kennis over 
risicoreductie van dementie bij inwoners uit de provincie Limburg. Hieruit 
bleek dat het merendeel van deze groep zich niet bewust was van de relatie 
tussen leefstijl en hersengezondheid en dat er met name kennishiaten waren 
bij de cardiovasculaire risicofactoren van dementie, zoals hoge bloeddruk en 
verhoogd cholesterolgehalte. Bewustwording was het laagst bij mensen met 
een laag opleidingsniveau en hogere leeftijd. Het onderzoek liet verder zien 
dat de grootste barrière om met een hersengezonde leefstijl aan de slag te 
gaan een gebrek aan kennis hierover was. De meeste deelnemers gaven aan 
graag meer te willen leren over dementie risicoreductie en waren ook positief 
tegenover het gebruik van eHealth. 
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Voortbouwende op deze resultaten, evalueerde Hoofdstuk 5 een tien maanden 
durende bewustwordingscampagne in de provincie Limburg. Twee van de drie 
campagne speerpunten werden na afloop van de campagne vaker herkend 
als beschermend tegen dementie dan ervoor (“eet gezond” en “beweeg 
regelmatig”). Op populatieniveau werd geen pre-post verschil geobserveerd in 
mate van bewustwording van het verminderen van het risico op dementie. In 
een aanvullende analyse bleek echter wel dat de groep mensen die na afloop 
van de campagne aangaven met de campagne in aanraking te zijn gekomen, 
zich meer bewust waren van het verminderen van het risico op dementie dan 
de groep mensen die niet in aanraking waren gekomen met de campagne. Een 
belangrijke kanttekening is dan ook dat deze campagne tot stand is gekomen met 
beperkte middelen en grotendeels afhankelijk was van mond-tot-mond reclame 
en de inzet van belanghebbenden. Om veranderingen op populatieniveau te 
bewerkstelligen is maximalisering van het bereik van campagnes noodzakelijk. 
Aanbevelingen voor vervolgprojecten zijn in het artikel besproken, zoals het 
toevoegen van een boodschap over preventie aan een bredere dementie- of 
gezondheidscampagne, het aangaan van de uitdaging om jongere groepen te 
bereiken met een boodschap over dementie (preventie) en de kanttekening dat 
bewustwording verhogen een belangrijke maar onvolledige stap is richting de 
benodigde gedragsverandering. 

Hoofdstuk 6 beschrijft de MijnBreincoach proof-of-concept studie, waarin 
deelnemers drie maanden gebruik maakten van de MijnBreincoach app 
om kennis over en motivatie voor risicoreductie van dementie te verhogen. 
De meeste gebruikers evalueerden de app positief. Echter, een groot deel 
van de deelnemers rapporteerden technische problemen binnen de app, 
waardoor het lastig was om conclusies te trekken over het effect. Alhoewel 
de meeste gebruikers positief waren over (het concept van) de app, dient de 
gebruiksvriendelijkheid verbeterd te worden voordat nieuwe interventiestudies 
naar MijnBreincoach plaats kunnen vinden. 

In Hoofdstuk 7 werden de algemene bevindingen uit deze thesis, de gebruikte 
methoden en de implicaties en toekomstvisie besproken.    




