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Stellingen behorend bij het proefschrift 

Family caregivers of persons with young-onset dementia 
Tailoring web-based psychosocial support 

Jeroen Bruinsma 

1. Veel mantelzorgers van mensen met frontotemporale dementie ervaren onbegrip doordat de 
symptomen niet passen bij het beeld dat veel mensen hebben van dementie (dit proefschrift). 

2. De enorme betrokkenheid van mantelzorgers van mensen met frontotemporale dementie bij 
wetenschappelijk onderzoek maakt duidelijk dat deze groep te weinig erkenning ervaart 

(dit proefschrift).  

3. Een systeembenadering bij dementie op jonge leeftijd is een voorwaarde om te komen tot 
passende ondersteuning. Het is daarom een gemiste kans dat deze zo weinig wordt toegepast 
(dit proefschrift). 

4. Het succes van de Partner in Balans interventie zit in de combinatie van gepersonaliseerde 
content en persoonlijke coaching (dit proefschrift). 

5. Gezien de zeldzaamheid en complexiteit verdienen jonge mensen met dementie speciale 
erkenning in de wet langdurige zorg. 

6. Het enthousiasme van veel zorgprofessionals voor innovatie wordt in de kiem gesmoord door 
de verzakelijking van de gezondheidszorg. 

7. Het is een misconceptie dat psychosociaal onderzoek alleen relevant is omdat er nog geen 
succesvolle farmacologische behandeling van dementie op handen is. 

8. Het betrekken van eindgebruikers bij onderzoek is meer dan een vinkje op een 
onderzoeksvoorstel want alleen door ze mede-eigenaar te maken kun je komen tot een 

succesvolle interventie. 

9. Netwerken is een essentiële vaardigheid voor wetenschappelijk onderzoekers. Het is daarom 

vreemd dat er in het academisch onderwijs zo weinig aandacht voor is. 

10. Met Zoom kun je afspraken, bijeenkomsten en congressen vervangen maar het doet afbreuk 

aan de diepgang van de interactie. 

11. Bereidheid tot deelname aan onderzoek neemt toe als deelnemers weten dat er Limburgse 

vlaai aanwezig is. Dit effect is het grootst buiten Limburg. 


