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Chronic Solvent-induced Encephalopathy: diagnosis and course  Evelien van Valen 
 

Stellingen 

 
1. CSE is een zeldzame beroepsziekte die steeds minder voorkomt in Nederland. (dit 

proefschrift) 

2. De nieuw ontwikkelde Europese aanbevelingen voor neuropsychologisch onderzoek bij de 

diagnostiek van CSE, gebaseerd op evidentie en consensus van Europese experts, 

betekenen een betere diagnostiek voor gebruik in klinische praktijk en wetenschappelijk 

onderzoek. (dit proefschrift) 

3. Neuropsychologische stoornissen bij CSE verergeren niet na het stellen van de diagnose, 

vermoedelijk vanwege het stoppen van of de vermindering van de blootstelling aan 

organische oplosmiddelen. (dit proefschrift) 

4. Prestatievaliditeittests zijn een belangrijk onderdeel van neuropsychologisch onderzoek bij 

werkenden die mogelijk lijden aan CSE, omdat dit onderzoek sterk beïnvloed wordt door de 

motivatie. (dit proefschrift)  

5. De Nederlandse Solvent Teams hebben, in nauwe samenwerking, goede prestaties geleverd 

op het gebied van klinische diagnostiek, evaluatie van het diagnostisch proces en daarmee 

verbonden wetenschappelijk onderzoek. Dit heeft een positief effect gehad op de 

maatschappelijke aandacht voor de schadelijke effecten van beroepsmatige blootstelling aan 

neurotoxische stoffen. (dit proefschrift) 

6. In Nederland is de problematiek van CSE bijna opgelost. Onze kennis moet toegankelijk zijn 

voor gebruik in landen waar blootstelling aan oplosmiddelen tijdens het werk nog veel 

voorkomt. We moeten streven naar veilige arbeidsomstandigheden voor iedereen en optimale 

preventie van risicovolle arbeidsomstandigheden die tot een beroepsziekte kunnen leiden. (dit 

proefschrift) 

7. CSE-patiënten mogen niet aan hun lot overgelaten worden. Er is tot nu toe helaas geen 

effectieve behandeling voor CSE gevonden. De gevolgen van CSE op maatschappelijk, 

sociaal en psychisch gebied geven aanleiding tot het onderzoeken van interventies die 

effectief zijn bij andere aandoeningen, vooral wanneer er sprake is van een psychiatrische 

aandoening die aanwezig is naast CSE. 

8. De scientist-practitioner is een mooi streven als opleidingsmodel. In de academie word je vaak 

gezien als een practitioner onder de scientists, in de praktijk als een scientist onder de 

practitioners. Het bijhouden van het vak op twee domeinen vergt veel, maar levert nog veel 

meer op.  

9. Life is what happens to you while you are busy making other plans. (John Lennon) 


