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Stellingen behorende bij het proefschrift 

 

Parkinson’s disease and impairments in executive functions 

Assessment and treatment from a neuropsychological perspective 

 

1) Bradykinesie en bradyfrenie worden beiden gekenmerkt door problemen  met de initiatie. 

(dit proefschrift) 

 

2) Het is essentieel om zowel objectieve (neuropsychologische tests) als subjectieve maten 

(vragenlijsten) te includeren in een neuropsychologisch onderzoek om stoornissen in 

executieve functies bij Parkinson patiënten goed in kaart te brengen. (dit proefschrift) 

 

3) Patiënten met NAH en executieve stoornissen stellen zichzelf bij aanvang van een 

strategische training tot doel om maatschappelijke rollen te hervatten, Parkinson patiënten 

zoeken hun doelen dichter bij huis. (dit proefschrift) 

 

4) Functietrainingen die het behandelresultaat evalueren aan de hand van functionele maten 

zijn niet in staat om verbetering te bewerkstellingen in het dagelijks functioneren van de 

Parkinson patiënt en diens naasten. (dit proefschrift) 

 

5) Cognitieve revalidatie voor Parkinson patiënten dient zich te richten op het voorkomen van 

achteruitgang in het dagelijks zelfstandig functioneren in plaats van het hervatten of 

verbeteren van maatschappelijke rollen. (dit proefschrift) 

 

6) Psychologische behandeling is een onderbelicht en ondergewaardeerd terrein in de huidige 

organisatie van zorg voor Parkinson patiënten (dit proefschrift) 

 

7) De grootste roem in het leven ligt niet in nooit vallen, maar in telkens weer opstaan. (vrij 

naar Nelson Mandela) 

 

8) Hoe meer ik weet, hoe meer ik besef weinig te weten. (gebaseerd op Socrates)  

 

9) Er bestaat een positieve correlatie tussen de aandacht die is besteed aan de inrichting van 

een restaurant, de kennis van de ober en de kwaliteit van het eten.  

 

10) It giet oan.  

 

 

 

Thialda Hoogstins-Vlagsma, 25 april 2019 


