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Stellingen

Behorend bij het proefschrift 
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1. Een geïntegreerde multidisciplinaire aanpak voor de diagnose en management 

van dementie komt de kwaliteit van leven van patiënten meer ten goede in 

vergelijking met de gebruikelijke zorg. (dit proefschrift)

2. Een geïntegreerde multidisciplinaire aanpak voor de diagnose en management 

van dementie is kosteneffectief ten opzichte van de gebruikelijke zorg. (dit

proefschrift)

3. De EuroQol-5D is een geschikt instrument voor het meten van kwaliteit van 

leven bij dementie. (dit proefschrift)

4. De inzet van informele zorg bij dementie patiënten kan het beste gemeten 

worden door de bestede tijd per specifieke zorgtaak te bevragen. (dit

proefschrift)

5. Wanneer het aantal laag gehouden wordt en het nut ervan uitgebreid 

beschreven, volgen huisartsen de adviezen van een multidisciplinair  team goed 

op. (dit proefschrift)

6. Informele zorg vormt het fundament van de zorg voor patiënten en verdient 

daarom (nog) meer wetenschappelijke aandacht . 

7. Voor het vaststellen van kosten van de zorg voor patiënten zijn 

kostendagboeken ongeschikt en af te raden. Retrospectieve vragenlijsten 

vormen een beter alternatief.  

8. De vraag wie de meest geschikte persoon is om de kwaliteit van leven bij 

dementie te meten, dat wil zeggen de patiënt, een naaste of een arts, verdient 

uitgebreid onderzoek. 

9. Resultaten van wetenschappelijke studies met maatschappelijke relevantie 

verdienen media-aandacht, al is het maar omdat artsen vaak geen tijd hebben 

om relevante vakliteratuur te lezen.  

10. Dieren die gebruikt worden voor dierproeven moeten vanuit respect, 

volwaardigheid en nieuwsgierigheid benaderd, onderzocht en bejegend 

worden. Hierbij zou de onderzoeker zich moeten verplaatsen in het dier, net 

zoals de mens die een vreemde cultuur en taal probeert te begrijpen. (Huilen 

met de wolven, Barbara Noske)

11. Een bekwame huisarts is vergelijkbaar met een goede visser: het is de kunst 

om alle lijntjes in de gezondheidszorg goed te coördineren.  

12. Wanneer een psychologe economische evaluaties gaat uitvoeren leidt dat tot 

Freudiaanse versprekingen zoals “kotsendagboeken” en “bootstrop-analyse”. 
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