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STELLINGEN BEHOREND BIJ HET PROEFSCHRIFT 
 
 
Factors associated with the persistence of medically unexplained symptoms in later life  
 
 
1) Het gebruik van screeningslijsten voor het herkennen van Somatisch Onvoldoende 
verklaarde Lichamelijke Klachten (SOLK) waarbij enkel somatische symptomen worden 
geteld, leidt bij ouderen tot ‘overschatting’ van SOLK. (Dit proefschrift) 
 
2) Om de ernst van SOLK bij ouderen betrouwbaar vast te stellen is het raadzaam om 
instrumenten te gebruiken waarin gevraagd wordt naar subjectieve ervaringen van de 
oudere met fysieke klachten. (Dit proefschrift) 
 
3) Dat patiënten en behandelaren veelal dezelfde factoren noemen die bijdragen aan het 
persisteren van SOLK, geeft de mogelijkheid om een gedeeld verklaringsmodel te 
ontwikkelen (Dit proefschrift) 
 
4) De ZiekteCognitieLijst-plus (ZCL-plus) helpt om cognities bij verklaarde en 
onverklaarde klachten te identificeren. (Dit proefschrift)  
 
5) Ziektecognities bij ouderen met lichamelijke klachten veranderen nauwelijks over de 
tijd, hetgeen actieve beïnvloeding noodzakelijk maakt. (Dit proefschrift) 
 
6) Zowel een subjectief ervaren tekort als een objectief tekort aan digitale vaardigheden 
leidt ertoe dat oudere patiënten met psychiatrische problematiek onvoldoende profijt 
hebben van iCBT. (Dit proefschrift) 
 
7) De behandeling van persisterende SOLK bij ouderen moet zich richten op het 
verbeteren van kwaliteit van leven en op het verminderen van psychisch lijden. 
 
8) De ‘social distancy’ maatregel, gebruikt in de beheersing van het corona virus (26 
maart 2020), maakt duidelijk dat er volop moet worden ingezet op het vergroten van de 
digitale vaardigheden van ouderen met psychiatrische problematiek. 
 
9) Attitude is een klein ding dat een groot verschil maakt (Winston Churchill). 
 
10) Onze grootste overwinning is niet dat we nooit falen maar dat we telkens als we 
struikelen, weer opstaan (Confucius). 
 
 
 
 
 


