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Stellingen behorende bij het proefschrift: 

Intelligence and functional somatic symptoms and syndromes 

1. Mensen met een lagere intelligentie hebben gemiddeld genomen meer functioneel 

somatische symptomen dan mensen met een hogere intelligentie. (dit proefschrift) 

2. De rol van ongewilde werkloosheid in het verklaren van de associatie tussen lage intelligentie 

en functioneel somatische symptomen verdient meer aandacht in vervolgonderzoek. (dit 

proefsch rift) 

3. Ouders met hoge academische verwachtingen verhogen de kwetsbaarheid van jongeren 

met een lage intelligentie voor functioneel somatische symptomen in adolescentie, maar niet 

voor somatische symptomen op volwassen leeftijd. (dit proefschrift) 

4. De associatie tussen hogere intelligentie en functioneel somatische syndromen zou kunnen 

betekenen dat een hogere intelligentie het makkelijker maakt om hulp te zoeken of om zelf 

een diagnose te passen bij de klachten. (dit proefschrift) 

5. Een ongezonde leefstijl verklaart een deel van het verband tussen lage intelligentie en kortere 

telomeren in volwassenen. (dit proefschrift) 

6. Een ziekte begint bij een diagnose. 

7. Je bent zo ziek als je je gedraagt. (J. Spanjer, uitzending Tegenlicht: "Dokter u maakt me ziek!''. 

2004) 

8. If you have to prove you are ill, you cannot get well. (N.M. Hadler, 1996) 

9. De aandacht die aan biomedische oorzaken van klachten wordt geschonken in de medische 

opleiding is niet proportioneel met het aandeel van deze oorzaken van klachten in de klinische 

praktijk. 

10. Voortschrijdend inzicht is een teken van persoonlijke ontwikkeling. 

11. If you can't explain it simply, you don't understand it well enough. (A. Einstein 
r---------
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