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Stellingen behorende bij het proefschrift
Falls in Parkinson’s disease and Huntington’s disease

1. Balansstoornissen bij de ziekte van Parkinson worden mede veroorzaakt door non-dopaminerge
stoornissen. (dit proefschrift)
2. Noradrenaline houdt ons overeind, een tekort kan ons doen vallen. (dit proefschrift)
3. De veel gebruikte retropulsietest voorspelt onvoldoende of een patiënt met de ziekte van
Parkinson in de nabije toekomst zal vallen. (dit proefschrift)
4. Patiënten met de ziekte van Huntington vallen vaak, maar zij kennen relatief weinig valangst. (dit
proefschrift)
5. Angst om te vallen heeft een grotere invloed op de kwaliteit van leven bij de ziekte van Parkinson
dan daadwerkelijk vallen. (dit proefschrift)
6. Een goede balans valt of staat met het stellen van de juiste prioriteit. Wie geen voorrang geeft aan
zijn balans, heeft dan ook een verhoogd risico om te vallen. (dit proefschrift)
7. Er wordt beweerd dat vrouwen beter kunnen ‘multitasken’ dan mannen. Dit werd echter niet
experimenteel bevestigd door proefpersonen van beide geslachten te onderwerpen aan de
“multiple task test”. (Grimbergen YAM, Bloem BR en van Dijk JG, niet gepubliceerde
bevindingen op basis van Bloem et al. Gait Posture 2001;14:191-202)
8. Overmatig gebruik van pijnstillers is de belangrijkste oorzaak van chronisch dagelijkse hoofdpijn;
herkenning hiervan in de huisartspraktijk is derhalve van groot belang. (Wiendels et al.,
Cephalalgia 2006;26:1434-1442)
9. Een greenwheels concept voor rolstoelen zou een goede oplossing zijn voor de huidige
overbevolking van de hal van seniorenflats met elektrische rolstoelen.
10. Een goede balans is essentieel voor zowel de deelnemers als de onderzoeker.
11. Un grano no hace granero, pero ayuda a su compañero (vele kleintjes maken één grote)
12. Als je alles van tevoren weet, ga je liggen voor je valt.
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