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Stellingen 

behorend bij het proefschrift

Functional and structural brain markers of 

Alzheimer’s disease: 

Clinical studies using EEG and VBM

Jeroen Van Deursen

Maastricht, 9 april 2009



1.  Als instrument voor de differentiatie tussen gezond en de ziekte van Alzheimer 

heeft EEG geen aanvullende waarde. (dit proefschrift) 

2.   Reactietijd onderzoek is een erg gevoelige methode voor het meten van verande-

ringen in het ziekteproces van de ziekte van Alzheimer. (dit proefschrift)

3.  In de ontwikkeling van nieuwe biomarkers is onderzoek naar de betrouwbaarheid 

en validiteit een onderbelicht aspect. (dit proefschrift)

4.  De systematische registratie bias in VBM is te prefereren boven de lage inter-rater 

betrouwbaarheid van ROI analysen.

5.   Het monopolie van ADAS-cog als uitkomstmaat voor therapeutische interventies 

is onterecht en meer gestoeld op de macht der gewoonte dan op wetenschap-

pelijke evidentie.

6.   De inclusie van proefpersonen in academische centra heeft een bias in de selectie 

van gemotiveerde patiënten tot gevolg.

7.  Gezien het gegeven dat een hoge leeftijd de belangrijkste risicofactor voor het  

krijgen van de ziekte van Alzheimer is, is het routinematig gebruik van leeftijd als 

co-variaat in Alzheimer onderzoek onjuist. 

8.  Het ontbreken van onafhankelijke gouden standaarden belemmert het onder-

zoek naar de validiteit van nieuwe biomarkers: Men kan het immers per definitie 

niet beter doen dan de gouden standaard. 

9.  Onderzoek naar biomarkers in de ziekte van Alzheimer laat zich vergelijken met 

de parabel van De olifant en de blindgeborenen. De losse onderdelen worden 

herkend zonder dat de samenhang duidelijk is. 

10.  De evolutietheorie gaat uit van het principe dat de eigenschappen van een  

organisme zich met het verschrijden van de tijd ontwikkelen tot een hoger  

niveau. Echter een druk op de afstandbediening is afdoende om te constateren 

dat de evolutietheorie niet in overeenstemming is met de evolutiepraktijk. 

11.  Punctualiteit is de grootste vijand van de creativiteit


