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Stellingen behorende bij het proefschrift 
 
 

Parkinson’s disease 
Deterioration by hospitalization 

 
 
 
 

1. Het is een kunstfout als Parkinsonmedicatie tijdens een ziekenhuisopname niet volgens het thuisschema gegeven 
wordt. Dit proefschrift 

 
2. Een ziekenhuisopname is een risicofactor voor toename van motorische en cognitieve functiestoornissen bij 

patiënten met de ziekte van Parkinson. Dit proefschrift 
 
3. Een aangetoond statistisch significant verschil betekent nog niet dat dit verschil klinisch relevant is. Dit proefschrift 
 
4. Wanneer er weinig of geen complicaties geregistreerd zijn betekent dit niet dat er goede kwaliteit van zorg geleverd 

is. Dit proefschrift 
 
5. Ziekenhuizen moeten de zorg beter inrichten op kwetsbare patiëntenpopulaties zoals mensen met ziekte van 

Parkinson. Dit proefschrift (valorisatie) 
 
6. De proef van Lasègue bij een radiculair syndroom heeft geen toegevoegde beleidsbepalende waarde tijdens een 

polibezoek aan een neuroloog. 
 
7. Het volume waarmee een bewering verkondigd wordt is omgekeerd evenredig met het waarheidsgehalte daarvan. 
 
8. Het belang van een gepubliceerd niche onderzoek wordt bepaald door het aantal keer dat deze digitaal bekeken 

wordt. 
 
9. In theory there is no difference between theory and practice; in practice there is.Yogi Berra 

 
10. Alle waarheden zijn gemakkelijk te begrijpen zodra zij eenmaal zijn ontdekt. Het punt is ze te ontdekken. Galileo 

Galilei 
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