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1 De ziekte van Alzheimer is een neurologische aandoening die met psychiatrisch onderzoek
wordt vastgesteld.

2 Zowel uit oogpunt van patiëntenzorg als voor het wetenschappelijk onderzoek is het van belang
dat de diagnosen dementie en de ziekte van Alzheimer vroeg worden gesteld.

3 Psychiaters, neurologen en geriaters hebben ieder hun eigen invalshoek ten aanzien van de
diagnostiek van cognitief gestoorde patiënten. Ieder voor zich ziet slechts een deel van het
geheel aan relevante problemen. Een mono-disciplinaire benadering laat derhalve potentiële
behandelmogelijkheden onbenut en is in het nadeel van de patiënt.

4 Cognitieve klachten bij patiënten zonder dementie kunnen vaak worden geobjectiveerd met
verfijnde neuropsychologische onderzoeksmethodes. Naast aspecten van het geheugen gaat het
hierbij om een afgenomen snelheid van informatieverwerking en een vergrote gevoeligheid
voor niet-taak-relevante prikkels. Eenvoudige tests zoals de Mini-Mental State Examination
schieten hierbij tekort.

5 Intact ziektebesef bij demente patiënten gaat niet gepaard met depressieve symptomen, wel met
meer angstverschijnselen.

6 Voor de opvatting dat bij het begin van de ziekte van Alzheimer vaak een verscherping van de
premorbide karaktertrekken optreedt bestaan onvoldoende aanwijzingen.

7 Bij de differentiële diagnostiek van functionele geheugenklachten kan niet worden volstaan met
alleen te letten op het voorkomen van depressie.

8 De - noodzakelijk - reducerende benadering van epidemiologisch bevolkingsonderzoek leent
zich vooralsnog niet voor bestudering van de allereerste manifestaties van de ziekte van
Alzheimer.

9 De hoeveelheid kennis die er bestaat over de effecten van psychopharmaca op patiënten met
organische hersenaandoeningen staat niet in verhouding tot de hoeveelheid waarin, en het
gemak waarmee, deze worden voorgeschreven.

10 Door depressie te zien als de resultante van verschillende psychopathologische dimensies, die
alle in meer of mindere mate verstoord kunnen zijn, worden meer potentiële therapeutische
mogelijkheden geboden.

11 Het opheffen van het specialisme zenuw- en zielskunde (zenuwarts) leidt tot een verarming van
de gezondheidszorg.

12 In visueel opzicht zijn glasbakken zeer milieu-verontreinigend.

13 Als de inhoud van academische proefschriften op dezelfde wijze bepaald zou worden als
kijkcijfers het Nederlandse televisieaanbod bepalen, dan bestonden deze uitsluitend nog uit
dankwoorden, halve samenvattingen en een paar laatste stellingen.


