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Stellingen  
 
 

1. ‘Wavelet’ coherentie-analyse is geschikt om onderscheid te maken tussen een functionele en 
organische tremor (dit proefschrift) 

2. Bewegingsstoornissymptomen kunnen in de thuissituatie vooralsnog het beste 
gekwantificeerd worden middels subjectieve schalen, uitzondering hierop is tremor 
waarvoor accelerometrie ook geschikt is (dit proefschrift) 

3. Drie dagen meten van tremor met een accelerometer in patiënten met verschillende typen 
tremor is voldoende om een goede indruk van tremorkarakteristieken in de thuissituatie te 
krijgen (dit proefschrift) 

4. Een functionele tremor is net zo hinderlijk voor de patiënt als andere typen tremoren (dit 
proefschrift) 

5. Psychologische factoren dragen even sterk bij aan de ernst van een functionele tremor als 
aan de ernst van een organische tremor (dit proefschrift)  

6. Artsen dienen patiënten met een functionele tremor met een zelfde houding en 
betrokkenheid te behandelen als patiënten met een organische tremor (dit proefschrift).  

7. Goed patiëntonderzoek houdt in dat er geluisterd wordt naar wat patiënten zeggen, maar 
ook naar wat ze juist niet zeggen 

8. Een artikel met meer auteurs dan proefpersonen is per definitie verdacht  
9. De huidige academische structuur biedt een perverse prikkel om je bevindingen stelliger te 

presenteren dan je data toelaten 
10. Dokters zijn sterk in case reports 

 


