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STELLINGEN 
behorend bij het proefschrift

Differential diagnosis in the memory clinic:
Exploring the value of improved neuropsychological examination

 1. Het excluderen van patiënten met lichte psychiatrische co-morbiditeit in dementie-onderzoek is mis-

schien vanuit wetenschappelijk oogpunt verantwoord, maar is niet representatief voor de klinische prak-

tijk. Dit proefschrift.

 2.  Verbetering van neuropsychologisch onderzoek naar klachten die zouden kunnen wijzen op (een 

voor stadium van) dementie is goed mogelijk en moet worden nagestreefd voordat duurdere en meer 

 invasieve methoden zoals neurochemisch of genetisch onderzoek worden aangewend. Dit proefschrift.

 3.  Neuropsychologen moeten symptoomvaliditeitstests afnemen bij patiënten die zich presenteren met 

cognitieve klachten die kunnen duiden op een begin van dementie, vooral wanneer patiënten jonger zijn 

dan 65 jaar. Dit proefschrift.

 4.  De diagnose mild cognitive impairment in het kader van een voorstadium van een dementiesyndroom 

is bij patiënten die onder hun feitelijke vermogen presteren onjuist omdat hun schijnbare cognitieve 

achter uitgang waarschijnlijk niet veroorzaakt wordt door een neurodegeneratieve hersenziekte. Dit 

proefschrift.

 5.  Het includeren van patiënten die onderpresteren in wetenschappelijke studies naar dementie leidt niet 

alleen tot ‘vervuilde’ onderzoeksgroepen, maar ook tot verkeerde conclusies die geen recht doen aan de 

feiten. Dit proefschrift.

 6.  In een heterogene onderzoekspopulatie, waarin dementie differentiaal diagnostisch wordt overwogen, 

overschaduwen geheugenstoornissen en temporale atrofie de andere associaties tussen niet-geheugen 

domeinen en atrofie in andere dan temporale hersenstructuren, vooral in het beginstadium van het 

ziekte proces. Dit proefschrift.

 7.  Aangezien het navragen van de verhaallijn van Goede Tijden Slechte Tijden een goede klinische indruk 

van het geheugen geeft, is het volgen van deze soap als neuropsycholoog onontbeerlijk. 

 8.  Als we wisten wat we deden, heette het geen onderzoek. Albert Einstein.

 9.  Promoveren is als topsport: 20% inspiratie en 80% transpiratie. 

 10.  Het bereiken van het juiste lezerspubliek is belangrijker dan de impactfactor van het tijdschrift.

  Anne Rienstra

  23 januari 2015
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