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STELLINGEN BEHOREND BIJ HET PROEFSCHRIFT
VAN L. FASOTTI

ARITHMETICAL WORD PROBLEM SOLVING AFTER
FRONTAL LOBE DAMAGE

12 NOVEMBER 1992

1. Zowel bij het onderzoek als bij de behandeling van stoornissen in pro-
bleemoplossend gedrag ten gevolge van hersenletsel besteedt men ten
onrechte meer aandacht aan probleemoplossende vaardigheden dan
aan de daarvoor benodigde informatieverwerking.

2. Voor patienten met frontale hersenletsels vormt het dagelijks werk met
bepaalde cognitieve functies Sisyphus-arbeid: hun moeizaam in deze
behaalde leerresultaten zakken tussentijds weer terug naar het uit-
gangspunt.

3. Hulpverleners van patienten met frontale hersenletsels dienen reke-
ning te houden met de frustratie dat hun patienten wel over een aan-
tal vaardigheden beschikken, maar deze vaardigheden nooit spontaan
zullen gebruiken.

4. Abstractievermogen blijft, ondanks alle kritiek die men op het begrip
kan hebben, een van de belangrijkste pijlers van het cognitief leren.

5. Het homunculus-idee van Middeleeuwse filosofen en alchemisten
keert heden ten dage terug in cognitief gericht neuropsychologisch
onderzoek onder de naam Supervisory Attentional Control.

6. Als de cognitieve revalidatie een eigen plaats wil innemen binnen de
revalidatie van hersenletselpatienten zal vooral het leren van prakti-
sche en voor het dagelijks leven relevante taken wetenschappelijk die-
nen te worden geoperationaliseerd en onderzocht.

7. De praktische relevantie van cognitieve taken is jammer genoeg omge-
keerd evenredig aan hun meetbaarheid.

8. Het verhoopte effect van cognitieve trainingen die gebaseerd zijn op
het ongedifferentieerd stimuleren van cognitieve functies, heeft veel
weg van dat wat men verwacht van het schudden aan een niet meer
functionerend apparaat.



9. Indien geneeskundigen, die over de (auto)rijvaardigheid van hersen-
letselpatienten hebben te oordelen, te weinig rekening houden met
cognitieve dysfuncties, lopen zij het risico een moeilijk te diagnostise-
ren gedragsstoornis als impulsiviteit te onderschatten.

10. De herhaaldelijk geponeerde stelling (Spinhoven 1989, Vlaeyen 1991)
dat veranderingen van motorisch gedrag cognitieve processen sterk
kunnen beinvloeden is met goed recht ook omkeerbaar.

11. De veronderstelling dat neuropsychologisch aanwijsbare cognitieve
functiestoornissen zonder meer een gevolg zijn van hersenlaesies is il-
lusoir: in toenemende mate worden deze namelijk ook vastgesteld
zonder aantoonbare hersenletsels.

12. Aangezien de hersenletselpatient nog steeds tussen de wal van de so-
matische en het schip van de geestelijke gezondheidszorg valt, is het
dringend noodzakelijk deze ruimte te plaveien met revalidatie-pro-
gramma's, teneinde de patient zo snel mogelijk op eigen benen te le-
ren staan.

13. De voorkeur van sommige motorrijders voor een brede koppelkrom-
me boven een hoog topvermogen, spaart niet alleen benzine, maar be-
vordert ook het rijplezier en de verkeersveiligheid.

14. Het opvoeden van kinderen heeft voor de opvoeder minstens twee
nuttige effecten; hij leert om zichzelf en zijn rol in het opvoedingspro-
ces te relativeren.

15. Dat in een land waar het openbaar leven grotendeels ontwricht is en
het onderwijs nog steeds niet naar behoren functioneert toch nog zeer
waardevol wetenschappelijk onderzoek wordt geproduceerd, illus-
treert het overlevingsinstinct van (sommige) Italianen.


