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Stellingen behorende bij het proefschrift
DIAGNOSIS AND IMAGING OF ESSENTIAL AND OTHER TREMORS

A.M.M. VAN DER STOUWE

1. Bij klinisch onderzoek is met name de áánwezigheid van typische tremorkarakteris-
tieken van grote waarde voor het onderscheiden van verschillende vormen van tremor. 
(Hoofdstuk 2)

2. Hoewel de fenomenen afleidbaarheid, entrainment en een toename van de tremoram-
plitude na verzwaren een hoge specificiteit kennen voor functionele tremor kunnen ze 
ook voorkomen bij ‘organische’  vormen van tremor. (Hoofdstuk 2)

3. Intermusculaire coherentie- en cumulantanalyse kunnen van toegevoegde waarde zijn 
voor de diagnostiek van houdingstremoren. (Hoofdstuk 3)

4. Bij essentiële tremor patiënten correleren fluctuaties in tremor gedurende een hou-
dingstaak met fluctuaties in hersenactiviteit bilateraal in het anterieure en posterieure 
deel van het motorcerebellum.  (Hoofdstuk 4)

5.  Bij essentiële tremorpatiënten bestaat er naast een verstoorde activiteit van het  
cerebellum ook een verstoorde connectiviteit tussen de cerebellaire en cerebrale mo-
torgebieden. (Hoofdstuk 5)

6. Dat mild aangedane essentiële tremorpatiënten ook gedurende een doelgerichte-be-
wegingstaak verhoogde cerebellaire hersenactiviteit laten zien ten opzichte van gezonde 
proefpersonen, benadrukt het abnormale functioneren van het cerebellum in essentiële 
tremor. (Hoofdstuk 6)

7. Vanwege de beperkte correlatie tussen dokter- en patiënt-gebaseerde beoordeling van 
verandering in de ernst van essentiële tremor is het aan te raden om in klinische trials 
de tremor behalve met dokter-gebaseerde maten ook met patiënt-gebaseerde maten te 
meten. (Hoofdstuk 7)

8. Het is van een bedenkelijke symboliek dat op het terrein van het UMCG de afde-
lingen neurologie en psychiatrie, voorheen verbonden in het beroep van de zenuwarts, 
fysiek zo ver mogelijk van elkaar verwijderd zijn.

9. Als in de praktijk alle studenten een 7 of een 8 halen, en bij hoge uitzondering een 6 
of een 9, kan de 10-puntsschaal voor cijfers in feite worden afgeschaft. 

10. Wie te vroeg juicht, heeft in elk geval plezier gehad. (Gebaseerd op de scheurkalender 
van Myrthe de Koning.)


