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1. Revalidanten die na het CVA enig vooruitzicht hebben op motorisch herstel van de 

aangedane arm-hand dienen te worden gefaciliteerd om het volledig potentieel van 
de  aangedane arm-hand zo snel en zo optimaal mogelijk in te zetten tijdens de 
dagelijkse handelingen, buiten therapeutische situaties. (dit proefschrift) 
 
 

2. Een pianist, na de beroerte gediagnostiseerd met een mild aangedane arm en hand, 
ervaart zijn arm-handvaardigheid vrijwel zeker als ernstig beperkt 

 
 

3. Om de ecologische validiteit van de resultaten van effectiviteitsonderzoek bij 
revalidatie na een CVA te verhogen, moeten nieuwe onderzoekdesigns toegepast 
worden, waarbij co-morbiditeit geïncludeerd in plaats van uitgesloten wordt. 

 
 

4. Bij mensen met een matig aangedane arm-hand ten gevolge van een CVA zijn de 
therapie-geïnduceerde verbeteringen relatief groot in vergelijking tot de variantie die 
alleen door het verstrijken van de tijd wordt verklaard. (dit proefschrift) 

 
 

5. Beter één vogel in de hand, dan géén hand (Urbanus) 
 
 

 
6. “Van de wieg tot het graf verzorgd?” Het opnieuw leren inzetten van de deels 

verlamde hand in de uitvoering van dagelijkse activiteiten; dat zul je als revalidant 
toch écht zelf moeten doen. 

 
 
       

7. Het belang van het meten van het niveau van arm-handfunctie en bij revalidanten 
met een fors aangedane arm en hand wordt ernstig onderschat. 

 
 
       

8. Generalisatie, of het creëren van overdracht naar niet-getrainde situaties, dient met 
voorbedachten rade onderdeel te zijn van het ontwerp van een 
revalidatieprogramma, in plaats van de afwachtende "train and hope" benadering. 

 
 
       



9. Behandeling van de aangedane arm en hand in CARAS gaat niet over het verkrijgen 
of behouden van verbeterde motoriek of handigheid, maar over het (h)erkennen van 
verbeteringen in functie en vaardigheden gerelateerd aan herkenbare dagelijks uit te 
voeren taken. (dit proefschrift) 

 
 

10. Het toepassen van de handortheses en ABoNt-A maakt taak-georiënteerde training 
toegankelijk voor doelgroepen waarvan in eerste instantie wordt gedacht dat deze 
niet kunnen deelnemen aan taak-georiënteerde arm-hand training.(dit proefschrift) 

 
   

11. Terwijl we druk bezig zijn de berg des levens te beklimmen, zien we niet dat de dood 
aan de voet van de andere kant van de berg ligt. (Schopenhauer) 
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