
STELLING EN 

I 

Het begrip ''vasculaire dementie" belemmert onderzoek naar de rol van vasculaire 
factoren in de etiologie en prognose van dementie. 

II 

Cerebrale witte stof afwijkingen vormen het anatomisch substraat van vasculaire 
oorzaken van achteruitgang in cognitieve functie; dit Ievert een objectieve maat om 
het effect van beinvloeding van vasculaire factoren op cognitieve functie te evalueren. 
Dit proefsclvift 

m 
Gezien de toegenomen kennis aangaande oorzaken van de ziekte van Alzheimer 
is het onjuist deze benaming zonder verdere specificatie te hanteren. 

IV 

Bestudering van achteruitgang in cognitieve functie geeft inzicht in de oorzaken van 
dementie. 

v 
Bij onderzoekvan leeftijdgerelateerde chronische aandoeningen leidt correctie voor 
de leeftijd tot een mogelijke onderschattingvan het effect van etiologische factoren. 

VI 

Factors which are not on the causal pathway between exposure and outcome but 
are caused in part by the exposure under study and are also correlated with the outcome 
under study should not be adjusted for. 
WeinbeJg C. Am J Epidemic/ 1993;137:1-8. 

VII 

Een te rigoureuze bloeddrukverlagende behandeling bij ouderen kan leiden tot 
cognitieve achteruitgang. 

VIII 

Het risico op dementie dat toegeschreven kan worden aan de ziekte van Parkinson 
is niet afhankelijk van de leeftijd. 
Dit proefsclvift 



IX 

Genetische factoren spelen een belangrijke rol in bet ontstaan van de ziekte van 
Parkinson. 

X 

Support of research using fetal tissue from elective abortions does not constitute support 
of abortion, any more than transplanting organs from murder or accident victims 
constitutes support for murder or accidents. 
Kassirerl, Angell M. N Eng! J Med 1992;327:1591-1592 

XI 

In een opleidingsprogramma voorwetenschappelijk onderzoekers dient bestudering 
van de geschriften van Machiavelli een plaats te krijgen. 

XI! 

Geluid is een van de meest overschatte eigenschappen van muziek. 
E. SchOnberger 

XIII 

Onderwijzen is verleiden. 
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