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Stellingen behorend bij het proefschrift

THE ROLE OF LIFESTYLE FACTORS IN PRIMARY PREVENTION OF DEMENTIA
An epidemiological perspective

Kay Deckers, 11 mei 2017

1. Mensen op middelbare leeftijd kunnen via hun leefstijl hun kans op dementie 
op latere leeftijd verlagen (dit proefschrift).

2. Zowel mensen die een slechte nierfunctie hebben als mensen die een 
coronaire hartziekte hebben, lopen vergroot risico op dementie (dit 

proefschrift).

3. Gezien de complexe etiologie van dementie op latere leeftijd, is een 
interventie die slechts gericht is op één factor in het etiologisch mechanisme 
zinloos. Een multifactoriële aanpak van dementie is dan ook vereist (dit 

proefschrift).

4. Het aanbieden van algemene gezondheidsinformatie alléén is onvoldoende 
om mensen hun leefstijl te laten veranderen (dit proefschrift).

5. In de globale strijd tegen dementie is preventie tot nu toe het enige 
succesverhaal. Het is daarom een gemiste kans om nog steeds geen nationale 
strategie gericht op de preventie van dementie te hebben. 

6. In de 20e eeuw stond hart- en vaatgezondheid hoog op de publieke en 
politieke agenda. In de 21e eeuw moet dit hersengezondheid worden.

7. De wereld heeft behoefte aan het invoeren van een koolstofbelasting en 
duurzaam geproduceerde palmolie.

8. Er is een lineair verband tussen de persoonlijke ruimte die men voor zichzelf 
claimt in de publieke ruimte en het hebben van een kort lontje.

9. Het aantal promoties is tegenwoordig een van de belangrijkste indicatoren 
van succes voor universiteiten. Dit staat echter in schril contrast met de 
aanwezige infrastructuur en doorstroommogelijkheden voor postdoc 
onderzoekers.

10. Het is prima mogelijk om te promoveren met behulp van een Windows 
laptop.

11. Wanneer politici de integriteit van de journalistiek, rechtspraak en wetenschap 
openlijk in twijfel blijven trekken, leidt dit tot een ‘’emocratie in plaats van een 
democratie’’ (José van Dijck & Wim van Saarloos, NRC, 02-01-2017).


