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STELLINGEN
behorende bij het proefschrift

VOORLICHTING OVER GEHEUGENPROBLEMEN EN DEMENTIE

C.J.A.M. Commissaris

Maastricht, 4 juni 1993



STELLINGEN

1. Als vergeetachtigheid en geheugenproblemen uitsluitend Ix'sproken
worden in het kader van dementie, kan dit leiden tot een verdnv tm-name
van de reeds bestaande misverstanden en onzekerheid, nul mint' bij
ouderen.

2. Het feit dat 45% van een groep van 430 ouderen aangeef! dat hun
vergeetachtigheid te maken heeft met stress en spanningen, is enerzijds
verheugend en anderzijds verontrustend.

3. Het feit dat mensen in geval van dementie gemiddeld twee jaar wachten
met het inroepen van professionele hulp nadat men de eerste symptomen
heeft waargenomen, geeft het belang aan van voorlichting over dementie
aan het grote publiek.

4. Planmatige en gestructureerde voorlichting over de verschillen lussen
normale vergeetachtigheid en dementie aan mensen die zich ten onrechte
zorgen maken, kan op den duur leiden tot een aanzienlijke kostenbespa-
ring voor de gezondheidszorg.

5. Bij GVO-activiteiten die zich richten op de preventie van hart- en vaat-
ziekten en kanker, zou tevens gewezen kunnen worden op het belang van
goede voeding en matig alcoholgebruik ten behoeve van een goed functio-
neren van de hersenen in het algemeen en van het geheugen in het
bijzonder.

6. Door het intelligentieniveau uitsluitend te relateren aan de variabele
'opleiding' zal bij ouderen een onderschatting optreden van hun werkelij-
ke niveau.

7. In de persmedia moet zorgvuldiger worden omgegaan met angstbood-
schappen, met name wat betreft de krantenkoppen. Het voorkómen van
angst en misverstanden onder zogenaamde 'koppensnellers' moet in dit
verband van groter belang worden geacht dan het bedenken van allerlei
sensationele koppen om de oplage te vergroten.

8. Het op planmatige en doelgerichte wijze ontwikkelen van voorlichtingsac-
tiviteiten houdt tevens in dat zodanige maatregelen moeten worden
genomen dat de informatie de gewenste doelgroep ook daadwerkelijk
bereikt.

9. De grote tragedie van de wetenschap is het om zeep helpen van een
schone hypothese door een akelig feit (T.H. Huxley).

10. Minimaal één hoogtestage, in de vorm van bergwandelingen, zou in de
AIO-opleiding moeten worden opgenomen. Het verschaft de onderzoek-
ker een heldere, overzichtelijke en verfrissende kijk op het geheel.

11. Een gezonde portie nieuwsgierigheid is een onmisbare eigenschap voor
iedere onderzoeker.

12. In feite heeft iedereen een geheugen als een zeef, alleen de diameter van
de gaten is van persoon tot persoon verschillend.


