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Stellingen 

behorende bij het proefschrift 

Perceived fatigue and muscle fatigability 

in persons with multiple sclerosis 

1. Om toegenomen ervaren vermoeidheid zo goed mogelijk te 

verklaren is het noodzakelijk om meerdere factoren tegelijkertijd in 

ogenschouw te nemen (dit proefschrift) 

 

2. Vermoeibaarheid van de spier is geassocieerd met ervaren 

vermoeidheid van MS patiënten (dit proefschrift) 

 

3. Centrale mechanismen leveren een grotere bijdrage aan het 

ontstaan van spiervermoeidheid in secundair progressieve MS 

patiënten dan in relapsing-remitting MS patiënten en controles (dit 

proefschrift) 

 

4. Mensen van middelbare leeftijd laten minder preparatie zien op een 

keuzereactietijdtaak dan jongeren (dit proefschrift) 

 

5. MS patiënten hebben meer moeite met het uitvoeren van een 

dubbeltaak dan controles, wat nog versterkt is onder meer 

vermoeiende omstandigheden (dit proefschrift) 

 

6. Vermoeidheid als symptoom van een chronische ziekte is een vaak 

onbegrepen klacht met grote invloed op het dagelijks leven  

 

7. Deadlines zijn een goede remedie voor perfectionisme 

 

8. Lichamelijke klachten reduceren de concentratie benodigd voor het 

schrijven van een thesis. 

 

Ria Wolkorte, 28 oktober 2015 


