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Stellingen behorend bij het proefschrift 

 

Young onset dementia 

 Characteristics and impact 

 

Deliane van Vliet, 20 september 2012 

 

1. De impact van dementie op jonge leeftijd op mantelzorgers is groot, maar of deze groter is dan 

bij ouderen kan op basis van de huidige literatuur niet bevestigd worden. (dit proefschrift) 

 

2. Huisarts, bedrijfsarts en GGZ moeten meer alert zijn op het voorkomen van dementie op jonge 

leeftijd. (dit proefschrift) 

 

3. Bij vroegdiagnostiek is een vals positieve dementie diagnose onwenselijker dan een vals 

negatieve. 

 

4. Jonge mensen met de ziekte van Alzheimer hebben een beter ziekte-inzicht dan ouderen met de 

ziekte van Alzheimer. Dit bevordert hun begeleidingskansen. (dit proefschrift) 

 

5. Jonge mensen met de ziekte van Alzheimer hebben minder neuropsychiatrische symptomen dan 

oudere mensen met de ziekte van Alzheimer. (dit proefschrift)  

 

6. Dementie op jonge leeftijd komt naar schatting even vaak voor als Multiple Sclerose. Dit 

rechtvaardigt de toenemende aandacht voor deze doelgroep. 

 

7. Onderzoekers die gebruik maken van NPI-somscores om neuropsychiatrische subsyndromen te 

berekenen, moeten beseffen dat dit de subsyndromen onderling onvergelijkbaar maakt. 

 

8. De stelling ‘wij zijn ons brein’ leidt tot een onderschatting van de invloed van de omgeving op 

ons gedrag en moet dus veranderd worden in ‘wij zijn meer dan ons brein’. 

 

9. De samenleving zou de hoeksteen van de dementie-zorg moeten zijn. 

 

10. Creativiteit, ofwel de moed om zekerheden los te laten, is een belangrijke eigenschap van een 

onderzoeker. 

 

11. Het is beter iets moois te verliezen, dan dat je het nooit hebt gehad. (naar: Rowwen Heze, 

Heilige Anthonius, uit: documentaire ‘MIST’). 


