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Stellingen behorend bij het proefschrift 
 

Emotion and Cognition in Parkinson’s disease 
Etiology and neurobiological mechanisms 

 
Anja Moonen, 24 maart 2016 

 

1. De ziekte van Parkinson is een bruikbaar pathofysiologisch model voor het 
bestuderen van neurobiologische mechanismen van normaal emotioneel gedrag. 
(dit proefschrift) 

 
2. Parkinsonpatiënten met intacte cognitie zijn in staat om hun vermogen om emoties 

te moduleren in te zetten bij het ondergaan van psychotherapeutische 
behandelingen voor affectieve stoornissen. (dit proefschrift) 

 
3. Cognitieve stoornissen bij parkinsonpatiënten presenteren zich als continuüm en 

niet als diagnostische categorieën. (dit proefschrift) 
 
4. Een MRI van de hersenen geeft in een vroeg stadium belangrijke informatie over 

het risico op cognitieve achteruitgang bij de ziekte van Parkinson. (dit proefschrift) 
 
5. Het risico op depressie bij de ziekte van Parkinson wordt vooral bepaald door 

algemene risicofactoren, en niet zozeer door ziektespecifieke factoren. (dit 
proefschrift) 

 
6. Depressie en angstklachten bij neurodegeneratieve ziekten zijn meer dan het 

begrijpelijke gevolg van een moeilijke diagnose: het zijn symptomen die behandeld 
moeten worden.  

 
7. Als het al dan niet kunnen ruiken van pindakaas cognitieve achteruitgang voorspelt 

kunnen neuropsychologen vaker met vakantie.  
 
8. Frequentistische statistische analyses (p-waarden) op zichzelf zeggen evenveel 

over wetenschappelijke uitkomsten als Goede Tijden Slechte Tijden.  
 
9. Hoewel hersenen geen pijnreceptoren bevatten kunnen ze wel degelijk pijn doen. 
 
10. Het beste medicijn tegen werkdruk is samen koffie drinken en bespreken hoe druk 

je het hebt. 
 
11. Modest doubt is called the beacon of the wise. (William Shakespeare) 


