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Stellingen behorend bij het proefschrift

Young onset dementia 
Towards a better understanding of care needs and experiences 

Joany Millenaar, 22 december 2016

1.  Mensen met dementie op jonge leeftijd en hun mantelzorgers hebben specifieke
  zorgbehoeften gerelateerd aan hun actieve leeftijdsfase. (dit proefschrift)

2.  Mantelzorgers van mensen met dementie op jonge leeftijd hebben evenveel fysieke 
 en psychische klachten als mantelzorgers die zorgen voor ouderen met dementie, maar
 zij ervaren hierdoor meer beperkingen in het dagelijks leven. (dit proefschrift)

3.  In de begeleiding van mensen met dementie op jonge leeftijd moet men zich 
 nadrukkelijk richten op het hele gezin, inclusief de kinderen. (dit proefschrift)

4.  Mantelzorgers ervaren minder onvervulde zorgbehoeften wanneer ze hun 
 verwachtingen bijstellen en de zorgsituatie accepteren (dit proefschrift). 

5.  Het verschil tussen dementie op jonge leeftijd en op oudere leeftijd in de praktijk moet
 niet dichotoom maar dimensioneel beschouwd worden. 

6.  De problemen die jonge mensen met dementie ervaren zijn voldoende specifiek voor
 een aparte agenda maar dit mag niet ten koste gaan van de aandacht voor de oudere 
 populatie.
 
7.  Bij dementie is het belangrijk om de zorg proactief te plannen zodat de persoon met 
 dementie zelf nog zijn wensen, waarden en behoeften kan uiten. 

8.  Ondanks de enorme investering in biomedisch onderzoek heeft het tot dusver weinig 
 opgeleverd voor het welzijn van de persoon met dementie zelf. 

9.  Om daadwerkelijk een dementie vriendelijke samenleving te creëren moeten we
 toewerken naar een sociale benadering van dementie waarin we ons niet richten op 
 de aandoening maar op het verbeteren van de leefwereld van de persoon met dementie. 

10.  De klinische relevantie van een onderzoek is de ware impact factor. 

11.  Computers detecteren stress en worden vervolgens langzaam of crashen op het 
 moment dat je ze het hardst nodig hebt. 


