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Stellingen 

behorende bij het proefschrift 

Postpolio Syndrome 

Clinical and epidemiological studies 

van 

Barbara Ivanyi 

I 

Het niet kunnen meten van nieuwe spierzwakte sluit de diagnose postpolio syndroom 

niet uit (dit proefschrift). 

II 

Het gebruik van de term postpoliomyelitis muscular atrophy is achterhaald (dit 

proefschrift). 

Ill 

Middels anamnese en lichamelijk onderzoek worden restverschijnselen van 

doorgemaakte poliomyelitis onvoldoende in kaart gebracht (dit proefschrift). 

IV 

Bij het postpolio syndroom treden moeheid en pijn eerder op dan nieuwe spierzwakte 

(dit proefschrift). 

V 

Het polio-eradicatie programma dient geen solistisch programma te zijn, maar moet 

bijdragen aan versterking van de infrastructuur op het gebied van de 

volksgezondheid (World Health Assembly). 



VI 

De samenwerking tussen revalidatie-instellingen en de Vereniging Spierziekten 

Nederland komt ten goede aan patiënten met een neuromusculaire aandoening 

(Revalidata nr. 85, 1998). 

VII 

Dat de mens dankzij de evolutie niet op vier voeten hoeft te lopen, betekent niet dat 

hij de hele dag op vier poten moet blijven zitten. 

VIII 

Reclamespotjes voor vrij verkrijgbare medicamenten moeten vergezeld gaan van het 

onderschrift: Gebruik van medicijnen kan schadelijk zijn voor uw gezondheid. 

IX 

Slechts wanneer het effect van Viagra beoordeeld wordt in termen van stoornissen, 

beperkingen en handicaps kijkt men verder dan het corpus cavernosum lang is. 

X 

Inenten is geen plicht maar een voorrecht. 

XI 

De poging tot politieke hervorming is niet de oorzaak geweest van het ontwaken van 

de maatschappij - die was eerder het uiteindelijk resultaat van dat ontwaken (Havel). 

XII 

De grootste waarde van een stelling is dat zijn stelligheid om nuancering vraagt. 
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