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Stellingen behorend bij het proefschrift getiteld

The role of
DOPAMINE and SEROTONIN

in CERVICAL DYSTONIA 

1. Dystonie is een netwerkaandoening waarbij verschillende hersenstructuren zijn 
betrokken. De basale kernen spelen een belangrijke rol in dit netwerk. (dit proefschrift)

2. Afwijkingen in het striatale dopamine systeem bij patiënten met cervicale dystonie 
hangen samen met klachten van tremor, schokken en depressieve symptomen. (dit 
proefschrift)

3. Gezien de hoge incidentie van angst en depressieve symptomen bij patiënten met 
cervicale dystonie is het zeer waarschijnlijk dat het serotonine systeem is aangedaan, 
maar de veranderingen zijn niet zichtbaar op het niveau van de serotonine transporter 
in het diencephalon. (dit proefschrift)

4. De balans tussen het striatale dopamine en extrastriatale serotonine systeem bepaalt 
mogelijk of een patiënt met cervicale dystonie wel of geen schokken of tremor krijgt. 
(dit proefschrift)

5. Geen van de symptomen van cervicale dystonie wordt na behandeling met SSRI’s 
beter, maar patiënten worden wel positiever. (dit proefschrift)

6. Op basis van de huidige literatuur is er geen reden om patiënten met cervicale dystonie 
een behandeling met SSRI’s voor angst of depressie te onthouden. (dit proefschrift)

7. Dystonie patiënten hebben recht op een vaste behandelaar die naast de afwijkende 
stand waarvoor behandeling met botulinetoxine gegeven wordt, ook aandacht heeft 
voor de niet-motorische symptomen. 

8. In de opleiding tot neuroloog is te weinig aandacht voor het herkennen en behandelen 
van psychische symptomen van neurologische ziekten. 

9. I’ve learned that people will forget what you said, people will forget what you did, but 
people will never forget how you made them feel. (Maya Angelou)

10. Serotonin and dopamine – Technically the only two things you enjoy (Drew, Toothpaste 
for dinner) 

11. Door de grote hoeveelheid kookboeken en recepten die tegenwoordig in omloop zijn, 
kan bijna niemand meer echt koken. (Julian Baggini, De deugden van de tafel)

Evelien Hoogstad-Zoons, februari 2018
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