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STELLINGEN
behorende bij het proefschrift

PRIMITIVE REFLEXES
IN HEALTHY ADULTS AND NEUROLOGICAL PATIENTS

A METHODOLOGICAL AND CLINICAL STUDY

F.W. VREELING

Maastricht, 7 oktober 1993



1. Door het ontbreken van, op voldoende inter- en intraobserver-
overeenkomst gebaseerde, protocollen is de betrouwbaarheid van het
onderzoek van primitieve reflexen (PR) tot nu toe ontoereikend voor
definitieve conclusies over hun klinische betekenis.

2. De prevalentie van de snoutreflex neemt bij de gezonde volwassene sterk
toe met de leeftijd. Zijn diagnostische waarde bij ouderen is daarom zeer
beperkt.

3. Het vóórkomen van een grijp- en/of zuigreflex op jong-volwassen of
middelbare leeftijd wijst op cerebrale pathologie.

4. De palmomentale en de pollicomentale reflex verschillen uitsluitend in de
plaats van opwekken; ze mogen dus als één reflex worden beschouwd.
Hetzelfde geldt voor de nasopalpebrale en de glabella tapreflex.

5. De 'retrogenese-hypothese' stelt dat de volgorde van vermindering van
cognitieve en motorische functies bij de ziekte van Alzheimer omgekeerd
is aan die, waarin deze functies verschijnen in de ontogenese. Gegevens
over de volgorde van verschijnen en verdwijnen van PR bij deze patiënten
ondersteunen deze hypothese.

6. De bevinding dat koolmonoxide als 'geheugenmolecuul' kan fungeren,
geeft een mogelijke verklaring voor de onderzoeksgegevens die suggere-
ren dat de ziekten van Parkinson en Alzheimer bij rokers minder
vóórkomen.

7. De mogelijkheid dat levodopa de vorming van vrije radicalen stimuleert,
noopt tot terughoudendheid met het voorschrijven van deze therapie in een
vroeg stadium van de ziekte van Parkinson.

8. Het is onwaarschijnlijk dat p-interferon het gehoopte therapeutische effect
zal hebben bij de behandeling van multipele sclerose.

9. Voor een beter begrip van het therapeutisch effect van serotonine-
agonisten op depressies bij patiënten met de ziekte van Parkinson zijn
belastingtesten met serotonine-agonisten en antagonisten noodzakelijk.

10. Als patiënt èn arts zich beter rekenschap geven van het verschil tussen de
begrippen 'autoriteit' en 'autoritair', komt dit het effect van medische
interventie ten goede.

11. Zuiderlingen noemen Westerlingen Noorderlingen.

12. De kans dat ouders er bij de opvoeding van hun kinderen een potje van
maken, is bij meisjes groter dan bij jongens.

13. Een béétje PR kan geen kwaad. (J. Jolles, persoonlijke mededeling)

14. De stelling "Een proefschrift rond je vijftigste kun je rustig afschrijven" is
onhoudbaar gebleken.


