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Stellingen n 

1.. Het onderzoek van oogknipherstelcurven levert bij craniële hyperkinetische 
syndromenn nieuwe inzichten op, maar het is niet geschikt als diagnostische test 
(ditt proefschrift). 

2.. Blefarospasme is geen homogene aandoening, maar er kunnen verschillende 
subgroepenn binnen deze aandoening onderscheiden worden (dit proefschrift). 

3.. t Oogknipreflexen zijn normaal bij patiënten met blefarospasme, 
hemifacialisspasmee en torticollis spasmodica, mits gemeten gedurende periodes, 
datt er geen spontane activiteit is (dit proefschrift). 

4.. Het optreden van laterale spreiding is niet pathognomonisch voor hemifacialis-
spasmee (dit proefschrift). 

5.. Bij hemifacialisspasme kan er bij het onderzoek van de laterale spreiding een 
verschill  worden gevonden in abnormale activiteit tussen de verschillende 
subnucleii  van de nucleus facialis (dit proefschrift). 

6.. Als patiënten met een radiculair syndroom geen HNP blijken te hebben kan 
somss onderzoek van het bekken met CT of MRI de oplossing bieden (Eekhof et 
al,JNNP1989). . 

7.. Preventie van ziekten en goede begeleiding bij aanvang van arbeidsongeschikt-
heidd zouden bij de nieuwe organisatie van de sociale zekerheid meer aandacht 
moetenn krijgen. 

8.. Argumentatietheorie is onmisbaar bij het formuleren van een ediiek zonder 
dogma'ss (naar van Eemeren, Grootendorst en Kruiger 1986). 

9.. Waar heiligheid begint, eindigt de rede (Peres). 

10.. Enige mildheid tegenover anderen en jezelf, juist te midden van sterke 
overtuigingen,, schept ruimte voor het leven. 

11.. Door boeken te lezen kan je door de ogen van iemand anders kijken en ervaren 
watt anders voor je gesloten zou blijven. 

12.. Als je niet ziet watje naaste nodig heeft, schiet je fundamenteel tekort. 
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