
UvA-DARE is a service provided by the library of the University of Amsterdam (https://dare.uva.nl)

UvA-DARE (Digital Academic Repository)

Vascular factors in dementia and apathy

Eurelings, L.S.M.

Publication date
2016
Document Version
Final published version

Link to publication

Citation for published version (APA):
Eurelings, L. S. M. (2016). Vascular factors in dementia and apathy. [Thesis, fully internal,
Universiteit van Amsterdam].

General rights
It is not permitted to download or to forward/distribute the text or part of it without the consent of the author(s)
and/or copyright holder(s), other than for strictly personal, individual use, unless the work is under an open
content license (like Creative Commons).

Disclaimer/Complaints regulations
If you believe that digital publication of certain material infringes any of your rights or (privacy) interests, please
let the Library know, stating your reasons. In case of a legitimate complaint, the Library will make the material
inaccessible and/or remove it from the website. Please Ask the Library: https://uba.uva.nl/en/contact, or a letter
to: Library of the University of Amsterdam, Secretariat, Singel 425, 1012 WP Amsterdam, The Netherlands. You
will be contacted as soon as possible.

Download date:23 May 2023

https://dare.uva.nl/personal/pure/en/publications/vascular-factors-in-dementia-and-apathy(e42e5497-c32e-4b8c-863f-56224ceb2f42).html


NEDERLANDSE SAMENVATTING (DUTCH SUMMARY)

REFERENCE LIST AND AUTHOR CONTRIBUTIONS 
LIST OF CO-AUTHOR AFFILIATIONS

PHD PORTFOLIO
DANKWOORD (ACKNOWLEDGEMENTS)

CURRICULUM VITAE



NEDERLANDSE SAMENVATTING (DUTCH SUMMARY)

Naar verwachting zal het aantal mensen dat aan dementie lijdt in de toekomst flink 
stijgen door de vergrijzing van de wereldbevolking. Omdat er op dit moment nog geen 
curatieve behandelingen beschikbaar zijn blijft preventie van groot belang om de we-
reldwijde ziektelast beperkt te houden. Er zijn sterke aanwijzingen dat vasculaire fac-
toren een belangrijke rol spelen in de etiologie van dementie. Schattingen uit recent 
onderzoek geven aan dat tot wel een derde van alle gevallen van de ziekte van Alzhei-
mer wereldwijd toe te schrijven is aan mogelijk beïnvloedbare, voornamelijk vasculaire, 
risicofactoren zoals hypertensie, diabetes mellitus, roken, overgewicht en fysieke inac-
tiviteit. Deze risicofactoren zouden een belangrijke aangrijpingspunt kunnen zijn voor 
de preventie van dementie bij ouderen. 

In hoofdstuk 2 van deel I van dit proefschrift worden de bevindingen van het Preven-
tie van Dementie door Intensieve Vaatzorg (preDIVA) onderzoek beschreven. Deze grote 
cluster-gerandomiseerde gecontroleerde trial werd uitgevoerd in de eerste lijn en had als 
doel te onderzoeken of intensieve vaatzorg geleverd door de praktijkondersteuner van 
de huisarts het optreden van dementie en functionele beperkingen kan voorkomen dan 
wel kan uitstellen bij thuiswonende ouderen. De interventie bestond uit eens per kwar-
taal een bezoek aan de praktijkondersteuner voor het in kaart brengen en behandelen 
van het cardiovasculaire risicoprofiel door middel van geïndividualiseerde leefstijladvie-
zen en, zo nodig, het starten of optimaliseren van medicamenteuze behandeling. Per-
sonen in de controle groep ontvingen standaardzorg. Deelnemers werden zes tot acht 
jaar gevolgd en belangrijkste secundaire eindpunten waren mortaliteit, het optreden 
van cardiovasculaire incidenten, symptomen van depressie en cognitieve achteruitgang. 
Hoewel de interventie resulteerde in een kleine afname van de bloeddruk en veilig bleek, 
leidde het niet tot een afname in de incidentie van dementie, functionele beperkingen 
of een van de secundaire uitkomstmaten. Secundaire analyses suggereerden dat de in-
terventie effectiever was bij mensen die de interventie opvolgden en bij mensen met 
onbehandelde hypertensie. Een subgroep analyse met betrekking tot het type demen-
tie liet zien dat andere typen dan de ziekte van Alzheimer (overwegend dementie van 
het vasculaire type), minder vaak voorkwamen in de interventie groep. Deze bevinding 
was echter lastig te interpreteren omdat het aantal personen in deze analyse erg klein 
was. Een belangrijke conclusie van het onderzoek was dat het relatief hoge niveau van 
standaardzorg in Nederland er mogelijk toe geleid heeft dat er onvoldoende contrast 
tussen de beide groepen bewerkstelligd kon worden. De interventie zou mogelijk meer 
effect kunnen hebben wanneer deze zou worden toegepast in minder goed ontwikkelde 
landen met een lagere standaard van zorg. Daarnaast was de interventie mogelijk van 
onvoldoende intensiteit, wat zou inhouden dat toekomstige preventie studies zouden 
kunnen profiteren van een intensivering van de geleverde zorg in de interventie groep. 
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Vasculaire factoren dragen mogelijk ook bij aan de etiologie van apathie sympto-
men op oudere leeftijd. Dit is beschreven in de vasculaire apathie hypothese. Deze hy-
pothese is in 2008 door van der Mast et al. opgesteld naar aanleiding van de bevinding 
dat vasculaire ziekte predisponeerde tot apathie symptomen maar niet tot depressieve 
symptomen in thuiswonende ouderen. De hypothese dat apathie symptomen, meer 
dan depressieve symptomen, een gedragsmarker zouden kunnen zijn van onderliggen-
de vasculaire ziekte, vormde de basis voor het onderzoek beschreven in deel II van dit 
proefschrift. Dit onderzoek had als voornaamste doel te onderzoeken of apathie en de-
pressieve symptomen differentieel geassocieerd zijn met toekomstige cardiovasculaire 
ziekte en beroerte. Daarnaast was het doel de mechanismen die ten grondslag zouden 
kunnen liggen aan deze relaties te onderzoeken. Alle onderzoeken beschreven in deel 
II van dit proefschrift zijn uitgevoerd in de context van het preDIVA onderzoek, met 
uitzondering van een individuele participantendata meta-analyse op basis van gepoolde 
data van een groot aantal longitudinale studies onder thuiswonende ouderen. 

In hoofdstuk 3 laten we zien dat apathie symptomen, en niet depressieve sympto-
men, geassocieerd zijn met een verhoogd risico op cardiovasculaire ziekte in een grote 
groep van thuiswonende ouderen zonder een voorgeschiedenis van cardiovasculaire 
ziekte of beroerte, afkomstig uit het preDIVA onderzoek. Deze associatie was onaf-
hankelijk van demografische kenmerken, de aanwezigheid van cardiovasculaire risico-
factoren en depressieve symptomen. Er werd geen associatie gevonden tussen apathie 
symptomen of depressieve symptomen en beroerte. Omdat de aanwezigheid van apa-
thie symptomen kan leiden tot onttrekken aan medische zorg concludeerden wij dat 
clinici alert moeten zijn deze symptomen te herkennen bij ouderen. Daarnaast suggere-
ren deze bevindingen sterk dat bij ouderen apathie symptomen onderscheiden moeten 
worden van depressieve symptomen.

In hoofdstuk 4 hebben wij deze bevindingen verder geëxploreerd door de me-
diërende rol van cardiovasculaire risicofactoren in de relatie van apathie symptomen 
enerzijds en depressieve symptomen anderzijds met incidente cardiovasculaire ziekte 
te onderzoeken in de zelfde groep thuiswonende ouderen uit het preDIVA onderzoek. 
Voor deze analyse gebruikten wij structural equation modelling om zo zowel de medi-
erende rol van cardiovasculaire risicofactoren in de relatie van apathie en depressieve 
symptomen met incidente cardiovasculaire ziekte te kunnen onderzoeken (de indirecte 
effecten) als ook de unieke directe bijdrage van apathie en depressieve symptomen 
aan incidente cardiovasculaire ziekte. We vonden dat bijna een kwart van de associatie 
tussen apathie symptomen en incidente cardiovasculaire ziekte verklaard kon worden 
door fysieke inactiviteit, roken en diabetes mellitus. Deze bevindingen onderstrepen 
het belang van onderzoek naar en behandeling van deze risicofactoren bij ouderen met 
apathie. Het overgrote deel van de associatie werd verklaard door andere, nog onbe-
kende, mediatoren, hetgeen ruimte laat voor toekomstig onderzoek. Overeenkomend 
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met onze bevindingen in hoofdstuk 3 vonden we geen associatie tussen depressieve 
symptomen en incidente cardiovasculaire ziekte. 

In hoofdstuk 5 onderzochten we of apathie en depressieve symptomen differen-
tieel geassocieerd zijn met verhoogde waarden van “C-reactive protein (CRP)”, een 
marker van laaggradige inflammatie. Dit onderzochten wij wederom in een groep van 
thuiswonende ouderen zonder voorgeschiedenis van cardiovasculaire ziekte of beroer-
te, afkomstig uit het preDIVA onderzoek. Apathie symptomen bleken op drie verschil-
lende tijdspunten cross-sectioneel geassocieerd te zijn met verhoogde CRP waarden. 
Er werd geen verband gevonden met depressieve symptomen. De associatie tussen 
apathie symptomen en verhoogde CRP waarden bleef bestaan na correctie voor demo-
grafische kenmerken en depressieve symptomen en werd iets zwakker na correctie voor 
cardiovasculaire risicofactoren. Baseline CRP voorspelde niet het optreden van apathie 
of depressieve symptomen na twee of vier jaar follow-up. Wij concludeerden op basis 
van de consistente cross-sectionele associatie van apathie symptomen met verhoog-
de CRP waarden dat apathie symptomen een gedragsmanifestatie zouden kunnen zijn 
van aanwezige inflammatie, overeenkomend met de “sickness behaviour” hypothese. 
Aangezien laaggradige systemische inflammatie vaak geassocieerd is met onderliggen-
de atherosclerose zouden deze resultaten een verklaring kunnen zijn voor de eerdere 
bevinding dat apathie symptomen toekomstige cardiovasculaire ziekte voorspellen. De 
afwezigheid van een relatie tussen depressieve symptomen en inflammatie ondersteunt 
verder het belang van het onderscheiden van beide constructen. 

In hoofdstuk 6 rapporteren wij over het “Initiative on CArdiovascular disease Risk 
and Apathy (ICARA)”. Dit initiatief hebben wij opgezet om onze bevinding van een asso-
ciatie tussen apathie symptomen en incidente cardiovasculaire ziekte extern te valide-
ren. In een individuele participantendata meta-analyse van gepoolde data van een groot 
aantal longitudinale studies onder thuiswonende ouderen vonden we dat apathie symp-
tomen geassocieerd waren met toekomstig myocard infarct, beroerte en mortaliteit. 
Deze associaties waren onafhankelijk van demografische kenmerken, een voorgeschie-
denis van myocard infarct en/of beroerte en de aanwezigheid van depressieve sympto-
men. De associaties leken “dosis afhankelijk” te zijn waarbij individuen met de hoogste 
apathie score een 88% verhoogd risico op mortaliteit hadden. Depressieve symptomen 
waren ook geassocieerd met toekomstig beroerte en mortaliteit, maar niet met toekom-
stig myocard infarct. Op basis van de onafhankelijke associaties van apathie symptomen 
met verschillende klinisch relevante uitkomsten, ook bij mensen zonder depressieve 
symptomen, concludeerden wij dat het van groot belang is apathie te herkennen bij ou-
deren. Daarnaast toont de bevinding van een differentiële relatie met myocard infarct 
opnieuw het belang aan van discriminatie van beide symptoomtypen.

In hoofdstuk 7 worden de belangrijkste bevindingen van dit proefschrift bediscussi-
eerd in de context van de bestaande literatuur en worden mogelijke klinische implicaties 
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en suggesties voor toekomstig onderzoek beschreven. In de discussie van deel I wordt 
aangegeven dat er op dit moment onvoldoende bewijs is om te kunnen concluderen 
dat een interventie gericht op vasculaire en leefstijlfactoren dementie kan voorkomen 
in een algemene populatie van ongeselecteerde ouderen. Toekomstig onderzoek zou 
zich kunnen richten op de vraag of management van vasculaire risicofactoren effectief 
kan zijn in het uitstellen of voorkomen van het optreden van dementie bij mensen die 
weliswaar nog asymptomatisch zijn maar wel een verhoogd risico op dementie hebben. 
Resultaten van secundaire analyses van de preDIVA data suggereerden dat mensen met 
onbehandelde hypertensie mogelijk zouden kunnen profiteren van deze interventie. 
Toekomstige multi-domein dementie preventie studies zouden gebaat kunnen zijn bij 
de toepassing van intensievere interventies, op jongere, meest waarschijnlijk, middel-
bare leeftijd. Tijdens het uitvoeren van deze studies is het essentieel dat uitval zoveel 
mogelijk wordt voorkomen en dat veel energie wordt gestoken in het stimuleren van 
therapie trouw. Dergelijk onderzoek kan het beste worden uitgevoerd in een setting 
waarin er voldoende ruimte is voor verbetering van cardiovasculaire zorg (bijvoorbeeld 
in ontwikkelingslanden) zodat er voldoende contrast is tussen de interventie en contro-
le groep. Grootschalige internationale samenwerkingsverbanden zouden een mogelijk-
heid kunnen bieden om power te maximaliseren, om de harmonisatie van methodologie 
te verbeteren en om krachten te bundelen ten behoeve van het werven van fondsen.  
In de discussie van deel II worden de volgende hoofdbevindingen bediscussieerd: A) 
Apathie symptomen, en niet depressieve symptomen, waren geassocieerd met een ver-
hoogd risico op cardiovasculaire ziekte in thuiswondende ouderen van het preDIVA 
onderzoek. Deze bevinding kon worden gerepliceerd in een grote individuele partici-
pantendata meta-analyse. In deze meta-analyse vonden wij verder dat apathie symp-
tomen geassocieerd waren met een verhoogd risico op beroerte en mortaliteit, ook 
bij mensen zonder depressieve symptomen; B) Bijna een kwart van de associatie van 
apathie symptomen met toekomstige cardiovasculaire ziekte, zoals geobserveerd in de 
preDIVA data, kon worden verklaard door de mediërende rol van diabetes mellitus, ro-
ken en verminderde fysieke activiteit; C) In de preDIVA populatie waren apathie symp-
tomen, maar niet depressieve symptomen, op drie momenten in de tijd cross-sectioneel 
geassocieerd met laaggradige inflammatie gemeten middels verhoogde CRP waarden. 
Laaggradige inflammatie komt vaak voor bij vasculaire ziekte. Er werd bediscussieerd 
dat apathie symptomen zowel te beschouwen kunnen zijn als risico marker voor toe-
komstige cardiovasculaire ziekte (i.e. apathie symptomen als gedragsmarker van onder-
liggende (subklinische) vasculaire ziekte en inflammatie) als ook als risico factor voor 
toekomstige cardiovasculaire ziekte (bijvoorbeeld via ongezond gedrag en verminderde 
therapietrouw). Gezien de associatie van apathie symptomen met verschillende klinisch 
relevante uitkomsten, ook bij mensen zonder depressieve symptomen, concludeerden 
wij dat clinici alert moeten zijn op deze symptomen en dat zij in staat moeten zijn om 

241

Addendum



apathie te onderscheiden van depressie. Daarnaast werd er geconcludeerd dat het ook 
noodzakelijk is dit onderscheid te maken in toekomstige studies om op die manier meer 
inzicht te kunnen krijgen in de onderliggende etiologische mechanismen van apathie 
en depressie en hun differentiële rol in de etiopathogenese van ongunstige klinische 
uitkomsten zoals mortaliteit en cardiovasculaire incidenten. 
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PhD period:   2011-2016 
Name PhD supervisors:  Prof. dr. W.A. van Gool, Dr. E. Richard and Dr. E.P. Moll van 
     Charante

1. PhD training
Year ECTS

General courses 
Academic Medical Center, Amsterdam
• AMC	World	of	Science
• Evidence	Based	Searching
• Reference	Manager
• 	Pubmed	
• Practical	Biostatistics
• Clinical	Data	Management
• Basic	course	legislation	and	organization	for	clinical	researchers	(BROK)

Erasmus University Medical Center, Erasmus Summer program, Rotterdam
• Principles	of	Research	in	Medicine
• Introduction	to	Data	Analysis

2011
2011
2011
2011
2011
2012
2014

2011
2011

0.7
0.1
0.1
0.1
1.1
0.3
0.9

0.7
1.0

Specific courses 
Erasmus University Medical Center, Erasmus Summer program, Rotterdam
• Regression	Analysis

New York University, Silver School of Social Work, New York
• Introduction	to	Structural	Equation	Modelling	
• Advanced	Structural	Equation	Modelling

Academic Medical Center, Amsterdam
• Advanced	Topics	in	Biostatistics

2011

2012
2013

2014

1.9

6.0
6.0

2.1
Seminars, workshops and master classes
Academic Medical Center, Amsterdam
• Weekly	department	research	meeting
• Master	class	by	Prof.	dr.	Rothwell	and	Dr.	Pendlebury
• Workshop	by	Prof.	dr.	Brown

2011‑2015
2012
2014

4.0
0.2
0.2

Presentations
• Apathy	without	depression	is	associated	with	a	history	of	stroke	and	cardio-
vascular	risk	factors.	21st	European	Stroke	Conference,	Lisbon,	Portugal	(oral)

• Apathy	is	an	independent	risk	factor	for	incident	cardiovascular	disease	in	
the	elderly:	a	population‑based	cohort	study.	9th	International	Neuropsychia-
try	Association	Conference,	Chicago,	USA	(poster)

• Apathy,	depression,	and	incident	cardiovascular	disease	in	older	persons:	the	
mediating	role	of	cardiovascular	risk	factors.	WEON	conference	 
(annual	conference	of	the	Netherlands	Epidemiology	Society),	Leiden,	the	
Netherlands	(poster)

• The	Prevention	of	Dementia	by	Intensive	Vascular	Care	(preDIVA)	trial:	
preliminary	blood	pressure	findings.	1st	Amsterdam	Cardiovascular	 
Research	Institute	Symposium,	Amsterdam,	the	Netherlands	(poster)

2012

2013

2014

2015

0.5

0.5

0.5

0.5
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1. PhD training
Year ECTS

(Inter)national conferences
• 21st	European	Stroke	Conference,	Lisbon,	Portugal		(May	22‑25)	
• 9th	Annual	International	Neuropsychiatry	Association	Congress,	Chicago,	
USA	(September	25‑27)

• WEON	conference	(annual	conference	of	the	Netherlands	Epidemiology 
Society),	Leiden,	the	Netherlands	(June	5‑6)

• 1st	Amsterdam	Cardiovascular	Research	Institute	Symposium,	Amsterdam,	
the	Netherlands	(October	9)

2012
2013

2014

2015

1.0
0.75

0.5

0.25

2. Teaching
Year ECTS

Tutoring
• Neurological	physical	examination	training	of	medical	students,	Academic	
Medical	Center,	Amsterdam

2014‑2015 0.4

Supervising
• S.H.	Hulstein,	Attrition	due	to	moving	in	the	Prevention	of	Dementia	by	
Intensive	Vascular	Care	(preDIVA)	trial,	extracurricular	internship	honours	
program	Medicine,	Academic	Medical	Center,	Amsterdam

2013 1.0

3. Parameters of Esteem
Year

Grants
• Academic	Medical	Center	PhD	Scholarship	2011 2011
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4. Publications

Peer reviewed
Publications in thesis
• Moll	van	Charante	EP*,	Richard	E*,	Eurelings LS,	van	Dalen	JW,	Ligthart	SA,	van	Bussel	EF,	Hoe-
venaar‑Blom	MP,	Vermeulen	M,	van	Gool	WA.	Prevention	of	Dementia	by	Intensive	Vascular	Care	
(preDIVA)	–	a	6‑year	cluster‑randomised	controlled	trial. Adapted version published in The Lancet

• Eurelings LS*,	van	Dalen	JW*,	ter	Riet	G,	Moll	van	Charante	EP,	Richard	E,	van	Gool	WA,	and	the	
ICARA	Study	Group.	Symptoms	of	apathy	and	depression	and	the	risk	of	myocardial	infarction,	stroke,	
and	mortality	in	older	individuals:	a	meta‑analysis	of	individual	participant	data.	Submitted

• Eurelings LS,	Jaccard	J,	Moll	van	Charante	EP,	Eikelenboom	P,	Ligthart	SA,	Van	Gool	WA,	Richard	E.	
The	mediating	role	of	cardiovascular	risk	factors	in	the	relationship	between	symptoms	of	apathy	and	
incident	cardiovascular	disease	in	older	individuals.	Int Psychogeriatr.	2016;28(4):669–679

• Eurelings LS,	Richard	E,	Eikelenboom	P,	van	Gool	WA,	Moll	van	Charante	EP.	Low‑grade	inflammation	
differentiates	between	symptoms	of	apathy	and	depression	in	community‑dwelling	older	individuals. 
Int Psychogeriatr.	2015;27(4):639‑647

• Eurelings LS,	Ligthart	SA,	van	Dalen	JW,	Moll	van	Charante	EP,	van	Gool	WA,	Richard	E.	Apathy	is	an	
independent	risk	factor	for	incident	cardiovascular	disease	in	the	older	individual:	a	population‑based	
cohort	study.	Int J Geriatr Psychiatry. 2014;29(5):454‑463

Other publications
• Ligthart	SA,	Richard	E,	Fransen	NL,	Eurelings LS,	Beem	L,	Eikelenboom	P,	van	Gool	WA,	Moll	van	
Charante	EP.	Association	of	vascular	factors	with	apathy	in	community‑dwelling	elderly	individuals.		
Arch Gen Psychiatry.	2012;69(6):636‑642

• Witlox	J,	Eurelings LS,	de	Jonghe	JF,	Kalisvaart	KJ,	Eikelenboom	P,	van	Gool	WA.	Delirium	in	elderly	
patients	and	the	risk	of	postdischarge	mortality,	institutionalization,	and	dementia:	a	meta‑analysis.	
JAMA.	2010;304(4):443‑451.

• Eurelings LS,	Richard	E,	Carrano	A,	Eikelenboom	P,	van	Gool	WA,	Rozemuller	AJ.	Dyshoric	capillary	
cerebral	amyloid	angiopathy	mimicking	Creutzfeldt‑Jakob	disease.	J Neurol  Sci. 2010;295(1‑2):131‑
134

• Richard	E,	Carrano	A,	Hoozemans	JJ,	van	Horssen	J,	van	Haastert	ES,	Eurelings LS,	de	Vries	HE,	Thal	
DR,	Eikelenboom	P,	van	Gool	WA,	Rozemuller	AJ.	Characteristics	of	dyshoric	capillary	cerebral	amyloid	
angiopathy.	J Neuropathol Exp Neurol.	2010;69(11):1158‑1167

*these	authors	contributed	equally
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DANKWOORD (ACKNOWLEDGEMENTS)

Met heel veel plezier heb ik de afgelopen jaren mijn promotie onderzoek gedaan. Het is 
een periode geweest waarin ik op vele fronten veel geleerd heb en waarin mij duidelijk 
is geworden dat ik in de toekomst naast klinisch werk altijd onderzoek wil blijven doen. 
Uiteraard zijn er ook momenten geweest waarop het minder mee zat en het proces niet 
zo snel ging als gewenst, maar altijd ging ik met plezier richting het AMC. Mijn promotie 
onderzoek had ik echter nooit succesvol kunnen afronden zonder de hulp van anderen, 
zowel op het inhoudelijke vlak als daarbuiten. Heel graag zou ik iedereen die mij op 
welke manier dan ook in dit traject gesteund heeft hiervoor willen bedanken. Enkele 
mensen wil k hier graag in het bijzonder noemen. 

Prof. dr. W.A. van Gool, beste Pim, ik voel het als een voorrecht dat ik jou als pro-
motor heb mogen hebben. Ik wil je bedanken voor al je steun de afgelopen jaren en 
voor alle momenten waarop je een “probleem” waar ik weer eens mee aankwam op 
een vrijdagochtend-overleg rigoureus van tafel veegde. Naast je vermogen om altijd in 
oplossingen te denken in plaats van in problemen, bewonder ik je om je grote kennis, 
vindingrijkheid en de rust die je altijd uitstraalt. Ten slotte wil ik je heel graag bedanken 
voor je hulp bij het maken van voor mij belangrijke keuzes. Meestal wist jij die dingen 
te verwoorden die ik zelf eigenlijk ook al had bedacht, maar nog niet hardop had uitge-
sproken. Mede door onze gesprekken hebben mijn toekomstplannen langzaam kunnen 
uitkristalliseren.  

Dr. E. Richard, beste Edo, ik weet nog goed dat ik als student voor het eerst voor 
mijn wetenschappelijke stage bij jou langs kwam. Je tomeloze energie en positieve in-
steek hebben mij toen al weten te enthousiasmeren voor het wetenschappelijk onder-
zoek en zijn ook altijd tijdens mijn promotietraject een bron van inspiratie geweest. Ik 
wil je bedanken voor alle momenten tijdens mijn promotie onderzoek waarop je me 
weer hielp met uitzoomen als ik wel erg in de details verstrikt was geraakt. Daarnaast 
waardeer ik het enorm dat je altijd bereid was om me te helpen, de drempel van jouw 
deur was praktisch non-existent, hoe druk je ook was. 

Dr. E.P. Moll van Charante, beste Eric, ik wil je graag bedanken voor alle goede 
overleg momenten die wij gehad hebben de afgelopen jaren. Je oprechte interesse, in 
mijn werk, maar ook in mij als persoon, gecombineerd met je enthousiasme, zorgvul-
digheid, oog voor detail en tegelijkertijd holistische blik maken je tot een bijzonder fijne 
co-promotor.

Overige commissieleden (Prof. dr. Y.B.W.E.M. Roos, Prof. dr. C. Lucas, Prof. dr. 
E.M.A. Smets, Prof. dr. R.C. van der Mast, Prof. dr. M.L. Stek): Dank u zeer voor uw 
bereidheid om zitting te nemen in de promotiecommissie en mijn proefschrift kritisch 
te beoordelen. 
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Lieve Carin, niet alleen ben jij voor het preDIVA onderzoek van onschatbare waarde 
geweest door je doorzettingsvermogen, organisatorisch talent en mensenkennis, ook 
voor mij persoonlijk heb je enorm veel betekend (en nog steeds). Ik wil je bedanken voor 
onze fijne vriendschap die wij in de loop der jaren opgebouwd hebben en voor het feit 
dat ik altijd op je steun (en die van je hele gezin) kon rekenen. Jouw rol als ceremonie-
meester bij het huwelijk van Martijn en mij was daarbij een fantastisch hoogtepunt en 
met jou als paranimf zal mijn promotie dat zeker ook worden! Tot slot was ook jij, net als 
Pim, erg goed in het afschieten van de beren die ik af en toe op de weg zag en ik wil je 
bedanken voor alle adviezen (hoewel soms ongevraagd, zoals je zelf wel eens zegt) die 
je me de afgelopen jaren hebt gegeven! 

Collega-promovendi: Suzanne, wat hebben wij een fijne tijd doorgebracht. Ik her-
inner me nog heel goed het deel van de kerstvakantie dat wij samen opofferden voor 
de interim-analyse. Zaten we daar samen achter de computer, met een grote pot thee. 
Gezellig dat het was! Dank je voor de fijne samenwerking en voor onze vriendschap. 
Misschien moeten Carin, jij en ik Chicago maar eens dunnetjes over doen als ex-(pre)
DIVA’s! Jan Willem, wat ben ik blij dat jij bij het team gekomen bent! Niet alleen vanwe-
ge je enorme kennis en kunde, maar ook vanwege de bijzondere band die we hebben 
opgebouwd. Bedankt voor de fijne gesprekken die we hadden op vrijdagavonden als 
iedereen al naar huis was (terwijl wij eigenlijk net in de flow zaten..). Als ik het allemaal 
even niet meer zag zitten wist je me altijd weer op te beuren! Emma, dank je dat je ons 
team bent komen versterken, voor de fijne samenwerking en uiteraard voor onze gezel-
lige koffie-momentjes. 

Ursula, onze “preDIVA-detective”, wat een werk heb jij verzet! Ik wil je bedanken 
voor je enorme inzet en vasthoudendheid waarmee jij elke keer weer informatie wist te 
verzamelen als ik het al eigenlijk had opgegeven. Zonder jou hadden we preDIVA aan-
zienlijk minder goed kunnen afronden.

Marieke, wat fijn dat jij ons kwam helpen in de laatste periode van preDIVA. Je bij-
drage is echt onmisbaar geweest en kwam precies op het juiste moment. Dank je voor 
onze goede en afgestemde samenwerking!

Naast het preDIVA-team wil ik in de eerste plaats heel graag alle preDIVA deelne-
mers bedanken die hun tijd (en energie) hebben willen opofferen om mee te werken aan 
het onderzoek. Zonder uw deelname was dit uiteraard allemaal niet mogelijk geweest. 
Ook wil ik graag alle huisartsen, praktijkondersteuners, behulpzame specialisten en 
doktersassistenten bedanken die hebben bijgedragen aan het welslagen van het onder-
zoek. Alle invoerders en (MIK-)studenten die in de loop der jaren hebben bijgedragen 
aan preDIVA: dank voor jullie inzet! In het bijzonder wil ik Charlotte noemen. Dank voor 
je volhardendheid in het verzamelen van  de laatste beetjes informatie. Alle mensen die 
meer van de zijlijn betrokken zijn geweest: leden van de ACOE commissie, sponsoren, 
Gerben ter Riet en Ronald Geskus, dank jullie voor jullie waardevolle bijdragen. 
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Prof. Dr. P. Eikelenboom, beste Piet, enorm bedankt voor al je input bij het schrijven 
van enkele artikelen en het aandragen van altijd zeer relevante literatuur. Ik bewonder 
je vermogen om overzicht te behouden over de uitgebreide literatuur en deze te inte-
greren. Je bent voor mij een bron van inspiratie geweest. Bedankt voor de mogelijkheid 
om te sparren over het apathie concept tijdens mijn promotietraject, het heeft voor mij 
vaak tot nieuwe inzichten geleid. 

Dear Prof. Jaccard, dear Jim, thank you very much for the opportunity to come to New 
York University as a visiting scholar under your sponsorship. Your enthusiasm, work drive, and 
excellent teaching skills have truly inspired me to further delve into statistics and method-
ology and have been a major drive for me to start a Master Evidence Based Practice. I have 
learned so much during my stay, I still benefit from all things learned on a regular basis! Dear 
Nicole, I would like to thank you very much for all your help in getting to New York in the first 
place (VISA-wise etc.), for your help with the statistical analyses, and in getting around the 
city. It was a great joy to work with you and you really made me feel welcome.

Susan, Cathrien, Dunja, Emma B., Jan Willem, Max, Rosanne, Tessa, dank jullie voor 
de geweldige tijd in H2-235! Het is een wonder dat mijn proefschrift is afgekomen met 
al die gezelligheid. Ik ga jullie (en het namenspelletje) in ieder geval zeker missen. 

Lieve vriendinnen, dank jullie voor jullie steun en geduld om naar al mijn promotie 
verhalen en soms ook frustraties te luisteren. Dank voor de ontspanning en gezelligheid 
tijdens etentjes, uitjes en feestjes en voor jullie herhaalde pogingen om een filmpje 
te pakken terwijl jullie toch wel wisten dat ik binnen no-time naast jullie in slaap zou 
vallen.. In het bijzonder wil ik Sarah bedanken. Lieve Sarah, wat was ik blij met je ge-
zelschap tijdens de donderdagavond colleges van de Master Evidence Based Practice! 
Zonder jou was het lang, lang niet zo leuk geweest! Fijn om zo met jou over epidemi-
ologische dingetjes te sparren, maar nog meer wil ik je bedanken voor onze geweldige 
vriendschap! Lieve sport vrienden en vriendinnen, dank voor jullie betrokkenheid en 
voor alle energie die ik met/bij jullie kwijt kon na lange dagen achter de computer.

Lieve Marijke, je bent de allerliefste zus die ik me kan voorstellen. Ik ben ontzettend 
dankbaar dat wij in de afgelopen jaren zo sterk naar elkaar zijn toegegroeid. Je bent een 
enorm voorbeeld voor mij, op professioneel vlak, maar vooral omdat je gewoon een 
fantastisch mens bent! Ik ben enorm blij dat je mij als paranimf kan bij staan op deze zo 
voor mij belangrijke dag.

Lieve papa en mama, ik wil jullie heel graag bedanken voor jullie onvoorwaardelijke 
steun en liefde. Dank jullie voor de warme wijze waarop jullie me hebben opgevoed 
en dat ik nog steeds op jullie kan terugvallen. Ik had me geen betere ouders kunnen 
wensen! Lieve mama, dank je voor al je goede ideeën als ik weer eens een writers-block 
had of als een reviewer wel een heel lastig commentaar had. Dank je voor alle gezellige 
uurtjes kletsen. Lieve papa, dank je voor al onze fijne momenten samen, al vanaf onze 
tripjes naar school vroeger (en niet te vergeten naar “te Leeuw” op de Dam) tot en met 
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nu aan de keukentafel. Ons motto “don’t worry, be happy!” zal ik nooit vergeten! Ik hoop 
zo dat Martijn en ik nog heel, heel veel etentjes samen met jullie mogen hebben!

Lieve Martijn, wat ben ik blij dat ik jou 13 jaar geleden heb mogen ontmoeten. Je 
bent mijn grootste steun en toeverlaat en ik zou mijn leven niet kunnen voorstellen zon-
der jou. Ik hoop dat we samen oud mogen worden en dat we over tig jaar nog samen van 
het leven mogen genieten, uiteraard met onze lieve kleine Aaron. Je bent de allerliefste 
en ik hou van jou!

Lieve Aaron, ik ben zo dankbaar dat jij in ons leven bent gekomen! Nergens geniet 
ik meer van dan van jouw intens schattige lach! Maar ook fijn dat je zo lekker slaapt, zo 
heeft mama tenminste haar proefschrift kunnen afronden….
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CURRICULUM VITAE

Lisa Eurelings was born on June 18th 1985 in Amsterdam, the Netherlands. She grew 
up in the city center of Amsterdam and graduated from high school in 2004 (Vossius 
Gymnasium). In the same year she started her Medical studies at the Academic Medical 
Center (AMC) of the University of Amsterdam. In 2007, she did a clinical internship 
at the department of Psychiatry of The New York Presbyterian Hospital, White Plains, 
New York, under supervision of Dr. O. Kernberg and Dr. F. Yeomans, who are both spe-
cialized in severe personality pathology. In the beginning of 2008, she did her scientific 
internship on the clinical spectrum of capillary cerebral amyloid angiopathy which was 
a collaborative research project of the department of Neurology of the AMC and the 
department of Neuropathology of the VU University Medical Center (supervisors Prof. 
dr. W.A. van Gool, Prof. dr. J.M. Rozemuller and Dr. E.Richard). After this internship she 
continued working as a junior-researcher at the department of Neurology of the AMC 
and contributed to a research project evaluating the association between delirium and 
the risk of mortality, institutionalization, and dementia. During these internships she 
developed a growing interest in the border area between Neurology and Psychiatry. She 
obtained her Master’s degree in Medicine in 2009 and her Medical degree in 2011, both 
with honour. In 2011, she was awarded an AMC PhD Scholarship which enabled her to 
start her work as a PhD candidate on the Prevention of Dementia by Intensive Vascular 
Care (preDIVA) trial at the department of Neurology of the AMC, which led to the cur-
rent thesis. During her PhD trajectory, she was given the opportunity to spend a year 
as a visiting scholar at New York University (Silver School of Social Work) under the su-
pervision of Prof. J.J. Jaccard to advance her methodological skills and to become profi-
cient in structural equation modelling. Enthusiasmised by this year and eager to further 
advance her methodological skills, upon her return in 2013, she decided to combine her 
PhD trajectory with a Master Evidence Based Practice at the University of Amsterdam 
which she completed with honour in 2015. During her PhD trajectory, she also worked 
as project manager of the European Union FP7-funded Healthy Ageing Through Internet 
Counselling in the Elderly (HATICE) project for a period of six months. In the beginning of 
2017, she will start her residency in Psychiatry at GGZ InGeest.

Lisa lives in Amsterdam, together with her husband Martijn Munniksma and their 
son Aaron. In her free time, she enjoys sports and teaches group fitness-classes at sev-
eral gyms in Amsterdam.
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