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STELLINGEN 
 

behorende bij het proefschrift 
 

Developing e-health applications to promote  
a patient-centered approach to medically unexplained symptoms 

 
van Anne van Gils 

 
1. Stress kan leiden tot lichamelijke klachten, maar lichamelijke klachten kunnen net zo 

goed leiden tot stress. 
 
2. Zelfhulp zou vaker ingezet moeten worden als behandeling bij somatisch 

onvoldoende verklaarde lichamelijke klachten (SOLK). 
 
3. Zorgverleners zouden bij iedere lichamelijke klacht, al dan niet verklaard door een 

medische aandoening, aandacht moeten hebben voor zowel biomedische als 
psychosociale aspecten van de klacht. 

 
4. Als je moet bewijzen dat je ziek bent, kun je niet beter worden. (N.M. Hadler, 1996) 
 
5. De stigmatisering van psychiatrische patiënten staat een goede behandeling van 

SOLK in de weg. 
 
6. Er zouden meer subsidies verstrekt moeten worden om de implementatie van 

werkzame interventies te verbeteren in plaats van om steeds nieuwe interventies te 
ontwikkelen en onderzoeken. 

 
7. Bij de beoordeling van onderzoekers zou meer nadruk mogen liggen op hun 

inspanningen om wetenschappelijke kennis te verspreiden onder een breder 
publiek en te benutten in de (klinische) praktijk in plaats van op hun publicaties in 
wetenschappelijke tijdschriften en vergaarde subsidies. 

 
8. De lichamelijke ongemakken die komen kijken bij een zwangerschap kunnen, net 

als SOLK, allerlei niet-behulpzame gedachten, gevoelens, gedragingen en reacties 
van de omgeving oproepen.  

 
9. Voor wetenschappers, die voornamelijk in hun hoofd bezig zijn, is yoga een 

uitstekende manier om stil te staan bij wat er in het lijf gebeurt. 


