Emotion and cognition in Parkinson’s disease
Citation for published version (APA):
Moonen, A. J. H. (2016). Emotion and cognition in Parkinson’s disease: etiology and neurobiological
mechanisms. https://doi.org/10.26481/dis.20160324am

Document status and date:
Published: 01/01/2016
DOI:
10.26481/dis.20160324am
Document Version:
Publisher's PDF, also known as Version of record

Please check the document version of this publication:
• A submitted manuscript is the version of the article upon submission and before peer-review. There can
be important differences between the submitted version and the official published version of record.
People interested in the research are advised to contact the author for the final version of the publication,
or visit the DOI to the publisher's website.
• The final author version and the galley proof are versions of the publication after peer review.
• The final published version features the final layout of the paper including the volume, issue and page
numbers.
Link to publication

General rights
Copyright and moral rights for the publications made accessible in the public portal are retained by the authors and/or other copyright
owners and it is a condition of accessing publications that users recognise and abide by the legal requirements associated with these
rights.
• Users may download and print one copy of any publication from the public portal for the purpose of private study or research.
• You may not further distribute the material or use it for any profit-making activity or commercial gain
• You may freely distribute the URL identifying the publication in the public portal.
If the publication is distributed under the terms of Article 25fa of the Dutch Copyright Act, indicated by the “Taverne” license above,
please follow below link for the End User Agreement:
www.umlib.nl/taverne-license
Take down policy
If you believe that this document breaches copyright please contact us at:
repository@maastrichtuniversity.nl
providing details and we will investigate your claim.

Download date: 27 Nov. 2021

Stellingen behorend bij het proefschrift

Emotion and Cognition in Parkinson’s disease
Etiology and neurobiological mechanisms
Anja Moonen, 24 maart 2016

1.

De ziekte van Parkinson is een bruikbaar pathofysiologisch model voor het
bestuderen van neurobiologische mechanismen van normaal emotioneel gedrag.
(dit proefschrift)

2.

Parkinsonpatiënten met intacte cognitie zijn in staat om hun vermogen om emoties
te moduleren in te zetten bij het ondergaan van psychotherapeutische
behandelingen voor affectieve stoornissen. (dit proefschrift)

3.

Cognitieve stoornissen bij parkinsonpatiënten presenteren zich als continuüm en
niet als diagnostische categorieën. (dit proefschrift)

4.

Een MRI van de hersenen geeft in een vroeg stadium belangrijke informatie over
het risico op cognitieve achteruitgang bij de ziekte van Parkinson. (dit proefschrift)

5.

Het risico op depressie bij de ziekte van Parkinson wordt vooral bepaald door
algemene risicofactoren, en niet zozeer door ziektespecifieke factoren. (dit
proefschrift)

6.

Depressie en angstklachten bij neurodegeneratieve ziekten zijn meer dan het
begrijpelijke gevolg van een moeilijke diagnose: het zijn symptomen die behandeld
moeten worden.

7.

Als het al dan niet kunnen ruiken van pindakaas cognitieve achteruitgang voorspelt
kunnen neuropsychologen vaker met vakantie.

8.

Frequentistische statistische analyses (p-waarden) op zichzelf zeggen evenveel
over wetenschappelijke uitkomsten als Goede Tijden Slechte Tijden.

9.

Hoewel hersenen geen pijnreceptoren bevatten kunnen ze wel degelijk pijn doen.

10. Het beste medicijn tegen werkdruk is samen koffie drinken en bespreken hoe druk
je het hebt.
11. Modest doubt is called the beacon of the wise. (William Shakespeare)

