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STELLINGEN
behorende bij het proefschrift

functional somatic symptoms in adolescence and young adulthood
personal vulnerabilities and external stressors
1. Het is gezond om in je promotietraject geen perfectie na te streven.
2. Seksueel misbruik bij kinderen kan samengaan met allerlei typen functioneel
somatische symptomen, maar functioneel somatische symptomen zijn zelden een
aanwijzing voor seksueel misbruik.
3. Voor veel jongeren zijn stressvolle levensgebeurtenissen niet de enige of
belangrijkste factor bij het ontstaan van functioneel somatische symptomen.
4. In toekomstig onderzoek naar de effectiviteit van behandelingen voor
functioneel somatische symptomen bij kinderen en adolescenten moeten
comorbiditeiten geen exclusie criteria zijn.
5. Psychologische behandelingen voor functioneel somatische symptomen bij
kinderen en adolescenten zouden een stuk effectiever kunnen zijn wanneer
duidelijk wordt wie baat heeft bij welke interventie en waarom.
6. Bij het behandelen van functioneel somatische symptomen zou niet het type
klacht maar het type patiënt leidend moeten zijn.
7. Vaak zijn we zo druk met het diagnosticeren van ziekten dat de patiënten met
klachten vergeten worden.
8. Het algemeen gebruik van de term ‘psychosomatische ziekten’ voor bepaalde
aandoeningen, maar niet voor alle aandoeningen, laat zien dat artsen en
onderzoekers moeite hebben het dualistisch denken los te laten.
9. Hoewel mogelijk bijdragend, zijn slapeloze nachten niet de voornaamste
oorzaak van pijnlijke (bekkenbodem)spieren bij jonge moeders.
10. Zwangerschap versnelt een promotietraject aanzienlijk.
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