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STELLINGEN
behorende bij het proefschrift

Efficacy o
in dementia and cognitive decline

Martien van Dongen, 26 maart 1999



1. De werkzaamheid van C;«^o £/'/o£a als middel tegen dementie is nog onvoldoende aange-
toond.

2. Het is onjuist te concluderen dat Ginkgo wel helpt tegen dementie in Duitsland, maar niet in
Nederland.

3. De totstandkoming in de afgelopen vijftien jaar van officiele regels en richtlijnen voor de
diagnose en de evaluatie van het beloop van dementie veronderstelt ten onrechte dat we in-
middels weten hoe we dementie moeten meten.

4. Een meta-analyse van het effect van GVŵ g» ̂ /'/ota bij mensen met dementie en geheugen-
klachten op basis van statistische pooling van de data van individuele trials is bij de huidige
stand van het onderzoek een heilloze onderneming.

5. Teveel Ginkgo-trials waarbij gebruik is gemaakt van een vergelijkingsgroep met een placebo,
worden als placebo-gecontroleerd geafficheerd.

6. De uitspraak "Meten is weten" wordt soms te pas, maar vaker tc onpas gebruikt.

7. Volgens recent onderzoek van het NIPO zou ongeveer de helft van de Nederlandse bevolking
vinden dat ons land teveel allochtonen telt. Naarmate het aantal allochtonen tocnccmt, zal
dit percentage dalen.

8. 'Mobiel bellen' gebeurt veelal in situaties waarin mensen niet zo mobiel zijn.

9. De populaire Stelling "Nederland is vol" wordt onderschreven door personen van uiteenlo-
pende politieke gezindten en is daarom ongeschikt om iemands politieke kleur te peilen. De
toevoeging 'met mensen' of'met auto's' verduidelijkt echter veel.

10. Ook voor relatief veilige geneesmiddelen geldt dat de evaluatie van ongewenste effecten in
vergelijking met de evaluatie van gewenste effecten verhoudingsgewijs veel tijd kost.

11. Multiculturalisering is een proces dat de Nederlandse samenleving verrijkt en op termijn bo-
vendien onvermijdelijk is. Nu er binnen de zorgsector een personeelstekort dreigt, kan dezc
sector als model gaan dienen voor een toekomstige multiculturele samenleving.

12. Ten aanzien van drugsverslaving bestaat nog steeds de neiging om heroTne als 'de kwaal' en
methadon als 'het middel' te zien. Dit getuigt van een calvinistische instelling.


