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Stellingen behorend bij het proefschrift:
Mental slowness after stroke: assessment and treatment
Ieke Winkens, 15 februari 2009

1.

Mentale snelheid is géén op zichzelf staande entiteit, maar een intrinsiek onderdeel van elke
cognitieve functie (dit proefschrift).

2.

Het diagnosticeren van mentale traagheid is pas compleet wanneer zowel naar presteren op
neuropsychologische testen als naar functioneren in het dagelijks leven, subjectieve beleving
en secundaire gevolgen wordt gekeken (dit proefschrift).

3.

Time Pressure Management is een effectieve methode voor het omgaan met de gevolgen van
mentale traagheid (dit proefschrift).

4.

De effecten van de strategie training Time Pressure Management nemen na afloop van de
trainingsperiode nog verder toe omdat er tijd nodig is om het geleerde te integreren in het
dagelijks gedrag (dit proefschrift).

5.

Behandelaars moeten zich bewust zijn van de mogelijkheid dat mentale traagheid de oorzaak
is van de ervaren problemen van een patiënt met hersenletsel, ook als deze zelf niet direct over
traagheid klaagt.

6.

Ook gestandaardiseerde behandelingen kunnen op maat aangeboden worden en afgestemd zijn
op de specifieke wensen en capaciteiten van individuen.

7.

In de zorg voor en het onderzoek naar de gevolgen van hersenletsel is het zichtbaar maken van
het onzichtbare één van de grootste uitdagingen.

8.

In een gerandomiseerd gecontroleerd onderzoek met drie meetmomenten moet de statistische
analysemethode multivariate variantieanalyse voor herhaalde metingen niet vanzelfsprekend de
voorkeur krijgen.

9.

De impact factor van een tijdschrift zegt niets over de maatschappelijke of klinische relevantie
van de in dat tijdschrift gepubliceerde artikelen.

10.

Het bestuderen van patronen maakt de psychologie net als de natuurkunde tot een
wetenschapsgebied, al is het in de psychologie lastig om algemeen geldende theorieën op
te stellen omdat elk mens uniek is.

11.

In overeenstemming met de Yerkes-Dodson wet 1 beschrijft de functievergelijking van tijdsdruk
en de prestaties van een onderzoeker een parabool. Te veel tijdsdruk leidt tot niets. Te weinig
tijdsdruk echter ook.
(1. Yerkes, R.M. & Dodson, J.D. (1908). The relation of strength of stimulus to rapidity of
habitformation. Journal of Comparative Neurology and Psychology, 18, 459-482.)

