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Stellingen behorend bij het proefschrift

Coping after acquired brain injury
Road to adaptation
Gisela Wolters Gregório, 21 december 2012

1. De inschatting van het eigen executief vermogen is een betere voorspeller voor het gebruik
van copingstijlen dan daadwerkelijke prestatie op een executieve functie taak bij personen
met hersenletsel. (dit proefschrift)
2. Mensen met een passieve coping stijl hebben een slechte prognose wat betreft kwaliteit van
leven. (dit proefschrift)
3. In de chronische fase na een hersenletsel gaan personen steeds passiever met hun
problemen om. Neuropsychologische behandeling dient hier expliciet gericht op te zijn. (dit
proefschrift)
4. De manier waarop familieleden van patiënten met hersenletsel omgaan met alledaagse
problemen, bepaalt in sterke mate het niveau van psychosociaal functioneren van de familie.
(dit proefschrift)
5. Coping is zowel een persoonlijkheidstrek en een toestandsbeeld.
6. Het feit dat hersenletsel leidt tot ‘onzichtbare gevolgen’ maakt het lot van patiënten en
familieleden extra tragisch.
7. Onze maatschappij vereist een hoge mate van cognitieve fitheid en biedt onvoldoende
opvang voor mensen met hersenletsel.
8. De ongelukkige geschiedenis van Phineas Gage leert dat wij ons brein zijn.
9. In groepsvergelijkend onderzoek gaan bijzondere kenmerken van een individu verloren.
Daarom is ook op het individu gericht onderzoek noodzakelijk.
10. De wetenschappelijke gemeenschap is lange tijd te lichtgelovig geweest wat betreft de manier
waarop onderzoek werd uitgevoerd.
11. Aan de gastvrijheid van Australiërs kunnen wij Nederlanders een voorbeeld nemen.

