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Stellingen behorend bij het proefschrift 
 

The course of Mild Cognitive Impairment and the role of comorbidity 
 

Renske E.G. Hamel, 3 juli 2015 
 
 

1. Het vaststellen van comorbide aandoeningen moet een belangrijkere plaats krijgen in de 
differentiaal diagnostiek bij cognitieve stoornissen, vooral wanneer er sprake is van 
achteruitgang op aandachts/snelheidstaken. (dit proefschrift) 

 
2. Bij diagnostiek naar Alzheimer dementie moet het neuropsychologisch onderzoek zich 

vooral richten op episodisch geheugen en executief functioneren, omdat deze domeinen de 
eerste en sterkste achteruitgang vertonen. (dit proefschrift) 
 

3. De prognostische waarde van een passieve herkenningstaak voor het risico op dementie in 
een geheugenpolipopulatie is beperkt. (dit proefschrift) 

 
4. De kwaliteit van leven van mensen met lichte cognitieve stoornissen (MCI) of subjectieve 

klachten wordt vooral bepaald door hun emotioneel functioneren. (dit proefschrift) 
 

5. De rol van de neuropsycholoog op een geheugenpoli beperkt zich niet tot het kwantificeren 
van cognitieve stoornissen, maar zou ook juist gericht moeten zijn op behandeling en 
ondersteuning.  
 

6. De huidige neuropsychologische normgegevens voor 65- tot 80-jarigen zijn te soepel 
waardoor prestaties minder snel als ‘afwijkend’ worden bestempeld. Ten onrechte wordt 
hen dan zorg onthouden. 
 

7. Niet de aanwezigheid van pathologie, maar de mate waarin patiënten gehinderd worden 
door deze pathologie zou in de geneeskunde centraal moeten staan.  
 

8. In afwezigheid van medicamenteuze behandeling voor cognitieve stoornissen leidt vroege 
detectie tot irreële verwachtingen bij patiënten en hun familie, waardoor onnodige 
zorgvraag ontstaat. 
 

9. De participatiesamenleving, waarbij ouderen een groot gedeelte van de zorg in hun eigen 
netwerk kunnen organiseren is in de huidige maatschappij een utopie.  
 

10. Wetenschappers kunnen als experts in hun vakgebied beter zelf bepalen waar ze onderzoek 
naar doen dan dit te laten bepalen door leken aan de hand van de Nationale 
Wetenschapsagenda.  
 

11. Science never solves a problem without creating ten more (George Bernard Shaw).   
 

12. Er bestaat een direct verband tussen het aantal schoenen dat een vrouw bezit en de mate 
waarin anderen in staat zijn haar en haar humeur te identificeren enkel aan de hand van het 
geluid van haar voetstappen.   


