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Stellingen behorende bij het proefschrift

Psychopathology and ageing:
towards a better understanding of psychosis and depression in later life
Sebastian Köhler, 2 oktober 2009

1.

Psychotische stoornissen bij ouderen komen vaker voor dan gedacht en zullen in
de komende jaren in frequentie toenemen (dit proefschrift).

2.

Psychiatrisch‐epidemiologisch onderzoek suggereert dat de prognose van
psychotische stoornissen gunstiger wordt naarmate de leeftijd van ontstaan
later is. Dit is te eenvoudig, want op oudere leeftijd is de prognose vaak
ongunstig (dit proefschrift).

3.

De term pseudodementie om cognitieve stoornissen bij depressie te
omschrijven moet afgeschaft worden. De cognitieve stoornissen zijn meestal van
blijvende aard, en dus zeker niet pseudo (dit proefschrift).

4.

Ouderen met depressie zouden als routine op het voorkomen
vancerebrovasculaire laesies moeten worden onderzocht (dit proefschrift).

5.

Ouderen met psychiatrische stoornissen krijgen vaak niet dezelfde
wetenschappelijke aandacht als jongeren. Dit is een voorbeeld van ageism in de
wetenschap.

6.

Onderzoek naar laat ontstane psychosen is een jong gebleven terrein: het staat
sinds ruim 100 jaar in de kinderschoenen.

7.

De regelmatig gehoorde opvatting dat hersenscanners ooit de neuropsycholoog
zullen vervangen geeft blijk van een diep misbegrip van de mogelijkheden van
zowel de neuropsycholoog als hersenscanners.

8.

Kinderen zijn onze toekomst, ouderen ons verleden. Het beste voor de een te
willen betekent de lessen van de andere te leren.

9.

Het vinden van de waarheid is een filosofisch streven. Het doel van wetenschap
is daarentegen het vinden van werkbare oplossingen voor de problemen van
vandaag.

10. Wetenschappers moeten er zich van bewust zijn dat weten veel met geloof te
maken heeft en dat allebei wat meer twijfel kunnen verdragen.

11. Het schrijven van een proefschrift en het opvoeden van kinderen hebben veel
met elkaar gemeen: je maakt veel fouten en anderen weten altijd hoe het beter
had gemoeten, maar als je met je hart betrokken bent komt er toch iets heel
leuks uit.

