List of Abbreviations
ABR form

• General assessment and registration form

AD

• Alzheimer’s disease

ADAS-COG

• Alzheimer Disease Assessment Scale-cognition

aMREC

• Accredited Medical Review Ethics Committee

ApoE

• Apolipoprotein E

BDNF

• Brain derived neurotrophic factor

CaRe

• Dutch School of Primary Care Research

CBO

•

”Centrum voor Beweging en Onderzoek” (Dutch):

Centre for Movement and Research
CESD

• Center for Epidemiologic Studies Depression scale

CNS

• Central nervous system

DAD

• Disability Assessment for Dementia

DLB

• Lewy body dementia

DQOL

• Dementia-Quality of Life

DSM-IV-TR

• Diagnostic and Statistical Manual of Mental
Disorders-IV-text revision

EEG

• Electroencephalogram

EF

• Executive functioning

EMGO

• Extramural Medicine Institute

EOD

• Early-onset dementia

EOAD

• Early-onset Alzheimer’s disease

EXERCISE-ON

• EXERcise and Cognition In Sedentary adults with
Early-ONset dementia.

FTD

• Frontotemporal dementia

GES

• General Self-efficacy Scale

GIT

• Groningen Intelligence Test

(i)ADL

•

IGF

• Insuline-like growth factor

IS

• Interdaily Stability

IV

• Intradaily Variability

LMM

• Linear Mixed Models
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(instrumental) activities of daily living

LOD

• Late-onset dementia

LOAD

• Late-onset Alzheimer’s disease

MCI

• Mild cognitive impairment

MMSE

• Mini Mental State Examination

(f)MRI

•

NGF

• Nerve growth factor

NINCDS-ADRDA

• National Institute of Neurological and

(functional) magnetic resonance imaging

Communicative Disorders and Stroke and the
Alzheimer’s Disease and Related Disorders Association
NINDS-AIREN

• National Institute of Neurological Disorders and
Stroke and the Association Internationale pour la
Recherche et l’Enseignement en Neurosciences

NT-3/4

• Neurotrophin-3/4

NTR

• The Netherlands National Trial Register

PASE

• Physical Activity Scale for the Elderly

PET

• Positron emission tomography

PS1/2

• Presenilin 1/2

QOL

• Quality of life

RA

• Relative Amplitude

RBMT

• Rivermead Behavioural Memory Test

RCT

• randomized controlled trial

SCWT

• Stroop Color Word Test

SPECT

• Single-photon emission computed tomography

SPSS

• Statistical Package for the Social Sciences

TMT

• Trail Making Test

VaD

• Vascular dementia

VO2max

• maximal oxygen uptake

VUmc

• VU University medical centre

WAIS-R

• Wechsler Adult Intelligence Scale-Revised

WASO

• Wake after sleep onset
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Aquarel geschilderd door een deelnemer aan dit onderzoek.
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