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Stellingen behorende bij het proefschrift 

 
The importance of social relationships in the process of cognitive ageing 

door Jisca S. Kuiper 

 
1. Een gebrek aan sociale interactie tussen mensen draagt bij aan de ontwikkeling 

van dementie (dit proefschrift).  

 

2. In toekomstige interventie studies naar cognitieve achteruitgang moet rekening 

worden gehouden met de samenhang tussen verschillende leefstijlfactoren (dit 

proefschrift).  

 

3. Bij depressieve ouderen met cognitieve problemen is het beter om eerst de 

depressie te behandelen voordat men zich richt op het sociaal functioneren om 

de cognitie te verbeteren (dit proefschrift).  

 

4. Hoewel de RFFT en de CogState beide gebruikt worden om het executief 

functioneren in kaart te brengen, meten beide meetinstrumenten niet dezelfde 

component van executief functioneren (dit proefschrift).  

 

5. Naast dat meetinstrumenten voor sociaal functioneren en cognitie valide en 

betrouwbaar moeten zijn, moeten deze meetinstrumenten ook 

gestandaardiseerd zijn om resultaten tussen studies beter met elkaar te kunnen 

vergelijken.  

 

6. Gezien het langzame proces van cognitieve veroudering biedt het gebruik van 

data uit bestaande populatie studies belangrijke voordelen voor 

wetenschappelijk onderzoek, maar het beperkt de invloed die de onderzoeker 

heeft op de verzamelde data.  

 

7. Het is algemeen bekend dat niet roken, gezond eten en beweging goed zijn voor 

je gezondheid; aan deze lijst zou beter sociaal functioneren toegevoegd moeten 

worden.  

 

8. In Nederland moet meer aandacht besteed worden aan de preventie van 

cognitieve achteruitgang en dementie.  

 

9. Iedereen wil oud worden, maar niemand lijkt het te willen zijn (Jonathan Swift).   


