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Stellingen behorend bij het proefschrift 
 

Ecological aspects of cognitive assessment 
 

Sharon Bouwens, 29 april 2009 
 
 

1. De relatie tussen cognitie en dagelijks functioneren verschilt per subtype 
dementie. Dit gegeven is van diagnostisch belang, maar wordt in de kliniek 
onvoldoende gebruikt. (dit proefschrift, hoofdstuk 2) 

 
2. De voorspellende waarde van de prestaties op cognitieve tests voor het dagelijks 

functioneren wordt in het algemeen overschat. (dit proefschrift, hoofdstuk 3) 
 

3. De rol van de neuropsycholoog is verschoven van het lokaliseren van 
hersenpathologie naar het inschatten van het dagelijks functioneren van patiënten 
met hersenletsel. Het grootste gedeelte van het neuropsychologisch 
instrumentarium heeft deze verschuiving niet gevolgd. (dit proefschrift, hoofdstuk 4) 

 
4. Overeenstemming bereiken met mensen met cognitieve stoornissen over hun 

individuele doelen is in het algemeen goed mogelijk. (dit proefschrift, hoofdstuk 9) 
 

5. Het opstellen van individuele doelen, zoals met behulp van Goal Attainment 
Scaling, leidt tot inzichtverschaffing bij de patiënt. Dit aspect is belangrijker dan 
de haalbaarheid van de doelen. 

 
6. Het meten van alledaags functioneren gebeurt altijd in een testsituatie en is 

daarom nooit 100% ecologisch valide. 
 

7. Om het alledaags functioneren te kunnen voorspellen, dient de neuropsycholoog 
te beschikken over observatiegegevens van de patiënt in diens alledaagse 
omgeving. 

 
8. Vele Nobelprijs-winnende ontdekkingen zijn afgewezen voor publicatie in 

vooraanstaande wetenschappelijke tijdschriften (Nature, 2003). Dit onderstreept 
het conservatisme in de wetenschap. 

 
9. Als je als basispsycholoog wilt werken in de gezondheidszorg, is het volgen van 

de opleiding tot Gezondheidszorgpsycholoog een absolute must. Om in deze 
opleiding te komen, is werkervaring nodig. Dit is een typisch geval van een Catch 
22. 

 
10. Tegenwoordig is promoveren een opstap naar een wetenschappelijke carrière, 

terwijl promoveren van een generatie geleden eerder diende als een afsluiting 
daarvan. 

 
11. De kunst van het delegeren is het in de hand houden van wat je uit handen geeft. 


