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Stellingen
behorende bij het proefschrift

CONNECTING THE DOTS
Functional networks and cognition in chronic epilepsy
Mariëlle Vlooswijk
Maastricht, 30 september 2011

1.

Patiënten met cryptogene lokalisatiegebonden epilepsie functioneren in
vergelijking met gezonde mensen slechter op het gebied van geheugen,
taalfuncties en globale intelligentie. (dit proefschrift)

2.

Samenwerking van hersengebieden in netwerken is bepalender voor
cognitieve functies dan activatie van specifieke hersengebieden. (dit
proefschrift)

3.

Functionele connectiviteit is niets meer dan een mathematische
bewerking van indirect gemeten hersenactiviteit. (dit proefschrift)

4.

Berekening van functionele connectiviteitswaarden is vooralsnog alleen
interessant voor onderzoek met grotere groepen, maar niet voor het
individu. (dit proefschrift)

5.

De relatie tussen epilepsie, verstoring van functionele hersennetwerken
en cognitieve stoornissen is niet per definitie causaal; het is goed denkbaar
dat een ander – nog onopgehelderd – proces aan deze zaken ten
grondslag ligt. (dit proefschrift)

6.

Hoe het brein tot denken komt, wordt met al het huidige onderzoek niet
minder, maar meer raadselachtig.

7.

Een arts die probeert om de groeiende wetenschappelijke medische
kennis aan zijn patiënt over te brengen, voorziet vaak niet in de behoefte
van die patiënt aan een eenduidige uitleg over zijn symptomen of
behandeling.

8.

Welgemeend respect voor mensen en culturen met andere normen en
waarden bevindt zich in de smalle zone tussen onverschilligheid en afkeer.

9.

Om een ander te verstaan hoeft men elkaars taal niet te spreken.

10. La vida no es la que uno vivió, sino la que uno recuerda y cómo la recuerda
para contarla.
Het leven is niet het leven dat je hebt geleefd, maar dat je je herinnert en
hoe je het je herinnert om het te vertellen. (Gabriel García Márquez)

