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Oproepen

Het Hart van de Stad
Oktober – December 2017

5 september jongstleden is - De Witte Zwaan - neergestreken in de
Sint Antoniesbreestraat. Een Hollands restaurant waar we met
lokale, biologische ingrediënten werken. Onze koks maken
eigenlijk alles zelf, tot de friet met mayonaise aan toe.
We hebben een mooie start gehad en nodigen u van harte uit om
kennis te komen maken. Vanaf 1 november zijn we van dinsdag tot
en met zaterdag van 12.00 - 22.00 geopend voor lunch, borrel en
diner. Maar ook voor huisgemaakt gebak met een kopje koffie, of
een biertje met een echte bitterbal, kunt u bij ons terecht.
Het restaurant is op zondag en maandag ook beschikbaar voor
besloten bijeenkomsten zoals vergaderingen, diners en lunches voor
groepen tot 50 personen. We koken dan op maat naar uw wensen!

De Witte Zwaan | Sint Antoniesbreestraat 46 | 1011 HB Amsterdam
www.dewittezwaanamsterdam.nl | T 06 51643022

Waarom krijgen sommige
mensen van 90 jaar en ouder
geen dementie en anderen wel?
Dementie is een veel voorkomende
aandoening op hoge leeftijd: ongeveer
4 op de 10 mensen van 90 jaar en
ouder heeft dementie. Omdat veel
onderzoeken zich richten op jongere
mensen met dementie, is het nog
grotendeels onbekend welke factoren
een rol spelen bij het ontstaan van
dementie op oudere leeftijd. Vragen
die we willen beantwoorden zijn
onder andere: Spelen opleiding en
lichamelijke activiteit ook een rol bij
het ontstaan van dementie op hoge
leeftijd? Hoe verschillen de hersenen
van mensen boven de 90 jaar zonder
geheugenproblemen met die van
mensen met dementie?
Wie kan er mee doen?
Voor deze studie zijn wij op zoek naar
mensen van 90 jaar en ouder met
dementie.
Wat houdt de studie in?
Voor dit onderzoek komen wij twee
keer bij de deelnemer thuis. Het
eerste bezoek bestaat uit een gesprek
met een arts (in opleiding) en een
lichamelijk onderzoek. Het tweede

bezoek bestaat uit een onderzoek
naar geheugen, leervermogen en
taalgebruik. Daarnaast vragen wij de
deelnemer één of twee keer naar het
VUmc te komen, waarbij het vervoer
door ons wordt geregeld. Op het VUmc
vinden verschillende onderzoeken
plaats, waaronder een MRI-scan van
de hersenen, een PET-scan voor het
afbeelden van het Alzheimer eiwit,
bloedafname, een oog onderzoek, echo
van de halsvaten en een lichamelijk
onderzoek. Deelname wordt vergoed in
de vorm van VVV-bonnen.
Heeft u interesse?
Bent u geïnteresseerd in deelname aan
wetenschappelijk onderzoek om meer te
weten te komen over dementie op hoge
leeftijd, dan horen wij graag van u.
U kunt contact opnemen met:
drs. Nienke Legdeur, arts-onderzoeker,
tel.: 020-4448527 of e-mail:
n.legdeur@vumc.nl
drs. Maryam Badissi, neuropsycholoog
en onderzoeksassistente 90+
Studie, tel.: 020-4442034 of e-mail:
m.badissi@vumc.nl

www.hhvds.nl

