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STELLINGEN 

 

1. Om versnippering van onderzoek te voorkomen, is het nuttig als een specialistisch 

vakgebied wordt aangestuurd door een internationaal forum van specialisten, zoals het 

internationale RDC/TMD Consortium dat doet voor temporomandibulaire stoornissen. 

2. De deelname van psychologen aan bijeenkomsten van het internationale RDC/TMD 

Consortium dient te worden gestimuleerd. 

3. Ter voorkoming van misverstanden moet een vragenlijst, die tijdens de bewerking 

door anderen van inhoud is veranderd, ook van een andere naam worden voorzien. 

4. Het gebruik van vragenlijsten, als eerste psychologische screening van TMD patiënten 

is efficiënt voor de behandelaars, en ook nuttig voor patiënten. 

5. Totdat er meer bekend is over de precieze betekenis van het begrip ‘kwaliteit van 

leven’, moet het gelijkstellen met het begrip ‘satisfactie’ worden vermeden. 

6. Om te begrijpen waarom niet-westerse allochtone TMD patiënten wat psychologische 

factoren betreft, verschillen van autochtone en westerse allochtone patiënten, is het 

noodzakelijk om onderzoek naar deze factoren te doen in hun land van herkomst. 

7. Dat toekenning van onderzoeksgeld voor het RDC/TMD consortium afhankelijk blijkt 

te zijn van de mening van een beslissingsbevoegde vertegenwoordigster van de TMD 

patiënten organisatie, roept de vraag op naar de grenzen van patiënten mondigheid.  

8. Voor TMD onderzoekers, die nog niet begrijpen hoe pijn in de kauwspieren en 

kaakgewrichten kan ontstaan, is het wellicht een troost om te weten dat nog geen 

medisch specialist weet hoe de peristaltiek van het maag-darmkanaal tot stand komt. 

9. Voor psychologen die vinden dat hun wetenschapsgebied wel erg langzaam 

vooruitgang boekt, is het een troost om te weten dat voor natuurkundigen 95% van de 

materie nog een compleet raadsel is.  

10. Het verdient aanbeveling om binnen iedere universitaire faculteit minstens één 

professionele tweetalige schrijver aan te stellen, die zich specialiseert in het vakgebied 

en in de voorschriften van de betreffende vaktijdschriften. 

11. Het feit dat de uitdrukking “op de kaak spelen” “bedriegen” betekent, zou een nieuwe 

richting kunnen geven aan het onderzoek naar TMD. 

12. Een zeer stellige mening hebben is meestal een teken van gebrek aan 

nieuwsgierigheid. 

13. Zoals de wreedheid van de slavenhandel ons nu verbijstert, zal mogelijk onze 

wreedheid jegens dieren toekomstige generaties versteld doen staan. 

14. Er moet een Stichting Klein Leed worden opgericht om bescheiden compensaties te 

bieden voor kleine levenspech, zoals het hebben van dun haar, of het onvermogen om 

snel te kunnen lezen.  

15. Een slechte buur is erger dan een verre vriend. 

 

 


