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• Voor de behandeling van TMD-pijn, kun je de handen in je zakken houden. 

• In de tijd dat TMD-pijn patiënten worden doorverwezen van behandelaar naar behandelaar, 
neemt de kans op behandelsucces af. 

• Als iemand al veel behandelaars heeft gezien voor TMD-pijn, is de vraag niet zo zeer hoe komt 
deze persoon van zijn pijn af, maar hoe komt deze persoon van de behandelaars af.   

• Internet communities dragen bij aan de zelf-management van TMD-pijnklachten. 

• Micro-analyse van de interactie tussen behandelaar en patiënt geeft meer inzicht in 
succesfactoren dan RCT's of vragenlijststudies. (geinspireerd door Rinus Merkies) 

• Het succes van een TMD-pijn behandeling hangt af van de mate waarin een behandelaar 
nieuwsgierig is naar de patient.  

• Ontspanningsles aanbieden in het onderwijs zal kosten in de zorg doen afnemen. 

• Diversiteit binnen universiteiten dient gestimuleerd te worden om te voorkomen dat in 2020 
het percentage vrouwelijke hoogleraren in Nederland onder dat van Botswana daalt.  

• Gouden sportschoenen zitten lekkerder dan hoge hakken. 

• Social media zoals Whatsapp en Facebook doen de voortgang van een proefschrift goed. 

• Alleen heel slimme mensen kunnen lachen om Gummbah.  

Stellingen


