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Stellingen
1. De term psychogene niet-epileptische aanvallen is vrij abstract. Een
onderverdeling in subgroepen, waaronder dissociatieve niet-epileptische
aanvallen, zou duidelijkheid geven. - dit proefschrift
2. Patiënten met psychogene niet-epileptische aanvallen maken mogelijk
gebruik van een dissociatiemechanisme, waardoor emoties kunnen leiden
tot een motorische reactie. - dit proefschrift
3. De afwijkende regio’s binnen verschillende resting-state netwerken in het
brein kunnen op diverse manieren bijdragen aan het proces van
dissociatie van patiënten met psychogene niet-epileptische aanvallen.
- dit proefschrift
4. Psychogene niet-epileptische aanvallen kunnen worden gezien als een
beschermingsmechanisme

voor

overweldigende

spanning,

en

zijn

mogelijk als zodanig ook fysiologisch waar te nemen. - dit proefschrift
5. De veranderingen in hartritme en hartritmevariabiliteit voorafgaand aan
een psychogene niet-epileptische aanval duiden op mogelijkheden voor
therapie in de vorm van biofeedback. - dit proefschrift
6. De grootste misvatting bij het behandelen van ziekten is dat er artsen zijn
voor het lichaam en artsen voor de geest, terwijl beide immers niet
gescheiden kunnen worden. - naar Plato
7. Het is ironisch dat ons brein in staat is om vele ingewikkelde processen te
reguleren, maar niet om dit volledig te begrijpen.
8. Een gezond mens heeft wel duizend wensen, een zieke maar één.

