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Stellingen 

behorende bij het proefschrift 

'Dystonia; reflexions on movement ' 

1. Bij dystonie is de excitabiliteit van motorische neuronen, zoals weerspiegeld in 

de H / M ratio van de soleus H-reflex, normaal. 

2. Bij dystonie is de presynaptische inhibitie van Ia afferenten, onderzocht met behulp 

van de vibratoire onderdrukking van de soleus H-reflex, verminderd. 

3. Soleus H-reflex test onderzoekingen kunnen niet differentiëren tussen een dystone 

stand en een nagebootste dystone stoornis. 

4. Het effect van acupunctuur op bewegingsstoornissen hangt samen met een door 

de acupunctuur geïnduceerde verandering in de differentiatie van receptieve velden 

binnen het centrale zenuwstelsel. 

5. Bij de behandeling van schrijfkramp met botuline injecties helpt de aanwezigheid 

van 'spiegel' dystonie bij de identificatie van de te behandelen spieren. 

6. Voordat men overgaat tot het verrichten van 'placebo' gecontroleerd onderzoek, 

dient men zich er van te vergewissen dat de 'placebo' behandeling geen nadelig 

effect heeft op het natuurlijk beloop van de aandoening. 

7. Vrije wil is een filosofisch probleem en fysiologisch een probleem. 

8. De ochtendspits kan als een zelfregulerend mechanisme tot onthaasting worden 

beschouwd. 

9. Wetenschappers lopen achter de feiten aan. 

10. In het scheppingsverhaal zijn de kennisboom en de levensboom verward. 

(G. J. Nijhoff Jr., La confusion des arbres, 1995) 
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