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Stellingen

1. Ook in de spreekkamer geldt: het is de eerste indruk die telt. 
 (dit proefschrift)

2. Juist het ontbreken van de Bereitschaftspotentiaal voor de
 geïntendeerde extensie van de pols is karakteristiek voor  
 functionele schokbewegingen. (dit proefschrift)

3. Functionele schokbewegingen voelen net zo ongewenst als 
 andere hyperkinetische bewegingsstoornissen. (dit proefschrift)

4. Het is logisch inconsistent om patiënten met een 
 hyperkinetische bewegingsstoornis te onderzoeken met een 
 beeldvormende techniek die overgevoelig is voor beweging. (dit 
 proefschrift)

5. De moeilijkheid die patiënten met functionele schokbewegingen 
 hebben om een geïntendeerde motorische taak uit te voeren, kan 
 worden beschouwd als functionele apraxie. (dit proefschrift)

6. Net zoals het leven kunnen functionele bewegingsstoornissen
 vaak alleen ‘achterwaarts begrepen worden’.
 (dit proefschrift. Vrij naar: Søren Kierkegaard)

7. Post hoc ergo propter hoc wordt door zowel arts als patiënt gebezigd, 
 maar bij functionele klachten leggen zij niet altijd dezelfde causale 
 verbanden. 

8. In het huidige declaratiesysteem dient de verrichting aandacht te 
 worden opgenomen als zorgproduct.

9. De annotatie ‘ethische kwestie’ is onderhevig aan semantische 
 inflatie.

10. Klinisch redeneren hoeft niet te vervallen in een argumentum 
 verbosium.




