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Stellingen behorend bij het proefschrift: 
 

Prodromal Alzheimer’s disease in subjects with Mild Cognitive Impairment  
Predictive and diagnostic aspects 

 
Inez Ramakers, 25 september 2008 

 
 
1. Mensen in het prodromale stadium van dementie bezoeken vaker hun huisarts. 

Dit benadrukt de belangrijke rol die de huisarts kan spelen in de vroege 
identificatie van mensen met een verhoogd risico op dementie. (dit proefschrift) 

 
2. Mensen met een verhoogd risico op de ziekte van Alzheimer maken minder 

gebruik van actieve geheugenstrategieën tijdens de leerfase. (dit proefschrift) 
 
3. Depressieve symptomen bij mensen met lichte cognitieve stoornissen verhogen 

de kans op de ziekte van Alzheimer niet. (dit proefschrift) 
 
4. Mensen met lichte cognitieve stoornissen hebben vaak affectieve verschijnselen 

(dit proefschrift); dit vraagt om de aanwezigheid van psychiatrische expertise in 
gespecialiseerde instellingen voor cognitieve problematiek.  

 
5. Mensen die hulp zoeken voor subjectieve geheugenklachten worden 

gekenmerkt door een lagere “memory self-efficacy”. Dit is belangrijk bij het 
ontwikkelen van interventies voor deze relatief grote groep van geheugenpoli 
bezoekers. (dit proefschrift) 

 
6. Geheugenpoli’s richten zich in toenemende mate op mensen met lichte 

cognitieve problematiek. (dit proefschrift) Een geheugenpoli doet hierdoor zijn 
naam tegenwoordig meer eer aan dan 10 jaar geleden.  

 
7. Geheugenpoliklinieken die alleen farmacotherapie in het behandelaanbod 

hebben, hebben voor mensen met lichte cognitieve stoornissen niks te bieden.  
 
8. Het gebruik van Mild Cognitive Impairment als klinische diagnose zonder 

duidelijke uitleg over de diversiteit van het beloop dient te worden afgeraden. 
 
9. Biomarkers voor de ziekte van Alzheimer moeten als toevoeging gebruikt 

worden naast klinische diagnostiek, niet als vervanging ervan. 
 
10. ‘Ouderopvang’ zou evenveel aandacht in de politiek moeten krijgen als kinder-

opvang. 
 
11. Klinisch wetenschappelijk onderzoek en de kunst van het paardrijden hebben 

gemeen dat bij beiden een balans moet worden gezocht tussen een ideaalbeeld 
en de praktische uitvoerbaarheid daarvan. Bovendien leidt bij beiden 
samenwerken tot een beter resultaat dan samen werken. 


