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Stellingen behorende bij het proefschrift
Neurocognition and behaviour:
diagnostic work-up and interventions in Duchenne and Becker
muscular dystrophy
Danique Mariëtte Josephine Hellebrekers
Maastricht, 23 april 2021

1. De afkorting DMD dient niet meer Duchenne muscular dystrophy aan te duiden, maar
Dystrophine multi-organ disease (D.M.J. Hellebrekers & prof. J.S.H. Vles, 2021).
2. Het neurocognitief profiel kan niet bepaald worden door één eiwit (dit proefschrift).
3. Tekorten in het verbale werkgeheugen is een gegeven bij Duchenne Spierdystrofie (dit
proefschrift).
4. Cognitieve stoornissen zijn geen specifieke kenmerken voor volwassenen met Becker
Spierdystrofie (dit proefschrift).
5. Onzes inziens resulteert een identiek genetisch profiel en een voor het oog vergelijkbare
omgeving in verschillende neurocognitieve uitkomsten bij Becker Spierdystrofie (dit
proefschrift).
6. Het is aan te raden gestandaardiseerde valide instrumenten te gebruiken om
de emotionele, gedrags- en psychosociale problemen bij Duchenne en Becker Spierdystrofie
te screenen (dit proefschrift).
7. Cognitieve training heeft ook een positief effect op het werkgeheugen bij Duchenne
Spierdystrofie (dit proefschrift).
8. Het is het overwegen waard om methylfenidaat voor te schrijven indien er sprake is van een
aandachtsdeficiëntie-hyperactiviteitstoornis bij Duchenne Spierdystrofie (dit proefschrift).
9. Single Case Designs zijn bruikbare methodes om interventies van het individu te evalueren
en te analyseren.
10. In wetenschappelijke tijdschriften lijkt men het belang van publicaties betreffende
weesziektes te onderschatten.
11. Niet alleen belangrijk is de weg die je gaat, maar ook het spoor dat je achterlaat (Boeddha).
12. Promoveren is als skiën op een zwarte piste. Je begint vol goede moed, halverwege raak je
lichtelijk in paniek en denk je: waar ben ik aan begonnen? Maar eenmaal beneden voel je je
trots en voldaan.

