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Stellingen: 

1. Het stellen van de diagnose dementie gaat volgens het adagium van Hypocrates (500 AC): 

helpen en niet schaden  

2. Liquorbiomarkers hebben diagnostische waarde bij het vaststellen van de ziekte van 

Alzheimer in een jong-geheugen polikliniek (dit proefschrift) 

3. 18F-FDG PET scan is de meest robuuste marker voor non-amyloïde neurodegeneratieve 

dementie en atypische ziekte van Alzheimer (dit proefschrift) 

4. 11C PIB-PET scan is de meest robuuste marker om de ziekte van Alzheimer uit te sluiten (dit 

proefschrift) 

5. Eén tracer is geen tracer: Biomarkers dienen bij voorkeur supplementair te worden ingezet 

(dit proefschrift).  

6. Wetenschappelijk onderzoek naar biomarkers zal de sleutel zijn naar de toekomstige 

behandeling van dementie (dit proefschrift) 

7. Een gezonde maatschappij incorporeert dementie in de samenleving 

8. Een richtlijn geeft slechts een tijdsbeeld 

9. Nosologische differentiatie in de dementie is vaak een wassen neus 

10. Het belangrijkste in de muziek staat niet in de noten (Gustav Mahler) 

11. Het hele wezen is materie, een ondoordringbaar star mysterie (Vasalis) 

12. Vooral uw zaken wel gezind, wanneer uw schip zeilt voor den wind. Maar wie in het gijpen 

eens misdoet, verliest wel lichtelijk lijf en goed.  (Cats, Mas Afuera 1989) 

13. Er bestaat geen wiskundige formule om de realiteit te ontleden (Line Lambert) 

14. De golf is een afbeelding van de vergankelijkheid (naar Ukiyo-e en Oscar Mendlik) 

 


