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Stellingen behorende bij het proefschrift

Interference of mobile phones with electrophysiology and emotions

1 Wanneer een bellende telefoon via het 3G netwerk aan het oor wordt ge-
houden, komt een stralingspiek tot uiting in de vorm van een subliminaal 
ERP. (dit proefschrift)

2 Bij blootstelling aan een bellende telefoon treden er significante EEG ver-
schillen op ten opzichte van een dummy telefoon, maar niet ten opzichte 
van een telefoon in standby toestand. (dit proefschrift)

3 Een toename van telefoongebruik is geassocieerd met een slechtere ge-
moedstoestand. (dit proefschrift)

4 Voor de analyse van complexe EEG data waarin rekening gehouden moet 
worden met verschillende covariaten en onderlinge samenhangen, is 
multilevel regressie analyse de aangewezen analysetechniek. (dit proef-
schrift)

5 Het toepassen van de experience sampling methode kan op relatief een-
voudige wijze inzicht geven in de relatie tussen mobiel telefoongebruik 
en de gemoedstoestand. Het is aanbevelenswaardig om in toekomstig 
onderzoek vast te stellen of er bepaalde persoonlijkheidskenmerken te 
identificeren zijn waarbij mobiel telefoongebruik en affect sterker gecor-
releerd zijn. (valorisatie)

6 Naarmate de telefoon ‘smarter’ is wordt de mens dat minder. 

7 Pubmed zero: een database met uitsluitend nulbevindingen zou zorgen 
voor een realistischer beeld van de wetenschapspraktijk.

8 Onzekerheid bij de arts mag niet de reden zijn dat euthanasie als optie 
wordt uitgesloten; eerder zou de ervaring van onzekerheid aanleiding 
moeten zijn om ondersteuning te vragen aan meer ervaren collegae.

9 Centrale allocatie van de huisartsen in opleiding zonder enige mogelijk-
heid tot relocatie leidt tot verdubbeling van huur, eenzame avonden en 
hoge brandstofkosten.


