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Stellingen  

behorend bij het proefschrift

VASCULAR COGNITIVE IMPAIRMENT

At the heart of the matter

Syenna H.J. Schievink, 5 oktober 2018

1. Preventie van cardiovasculaire ziekten leidt ook tot preventie van dementie. (dit 

proefschrift)

2. Patiënten met een cardiovasculaire ziekte die cognitieve klachten rapporteren, zou-

den een uitgebreid neuropsychologisch onderzoek aangeboden moeten krijgen. 

(dit proefschrift)

3. Naast het volume van de laesie van een beroerte zijn zowel hyperintensiteiten in 

de witte stof als globale mate van hersenatrofie onafhankelijke voorspellers voor 

cognitief functioneren na een beroerte. (dit proefschrift)

4. Verwerkingssnelheid en executief functioneren zijn belangrijkere voorspellers van 

mortaliteit bij mensen met een beroerte dan geheugenprestaties. (dit proefschrift)

5. Boven de 75 jaar komt pure Alzheimer dementie nauwelijks meer voor, bij iedereen 

met dementie bestaat dan in meer of mindere mate ook een vasculaire component.

6. “Ik heb geen zin” is zowel bij patiënten waarbij een MMSE wordt afgenomen, als bij 

promovendi een veelvoorkomende zinloze zin.

7. De praktijkondersteuner GGZ of ouderenzorg moet in een vroeg stadium bij hartpa-

tiënten betrokken worden bij twijfel over hun cognitief functioneren. 

8. Het doen van dieronderzoek is minder schadelijk voor dier (en mens) dan het eten 

van een hamburger bij een fastfoodketen.

9. Als de Dalai Lama op sterven had gelegen en Eric Dolphy had hem via de modula-

ties in het timbre van zijn basklarinet nog even willen uitleggen hoe belangrijk het 

is de juiste motorolie voor je auto te kiezen, dan was die communicatie efficiënter 

geweest dan de communicatie rondom het verkrijgen van medisch-ethische goed-

keuring van een onderzoeksprotocol. (vrij naar Haruki Murakami, De opwindvogel-

kronieken)

10. A great idea that inspires no one should go further than the stupid ones that gener-

ate enthusiasm. (vrij naar Mary Kate Ash)


