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Stellingen  

behorende bij het proefschrift 

Prediction of outcome following mild traumatic brain 

injury 

From care to recovery 

 

1. Hoewel niet alle klachten die op kunnen treden na een licht traumatisch hersenletsel 

specifiek zijn voor deze aandoening, is er wel een specifiek patroon in klachten te 

herkennen. – Dit proefschrift 

2. Het besluit tot ziekenhuisopname na een licht traumatisch hersenletsel moet niet 

bepalend zijn voor de nazorg die een patiënt ontvangt. – Dit proefschrift  

3. Werkhervatting na een licht traumatisch hersenletsel is een samenspel van ongevals- 

patiënt- en beroepsfactoren, welke integraal dienen te worden gebruikt bij het bepalen 

van de prognose en begeleiding. – Dit proefschrift 

4. Het rapporteren van geen klachten in de vroege fase na een licht traumatisch 

hersenletsel is uitzonderlijker dan het rapporteren van persisterende klachten op de 

lange termijn. – Dit proefschrift 

5. Indien een licht traumatisch hersenletsel onvermijdelijk is, kan men maar beter onder 

de invloed van alcohol zijn; echter een intoxicatie heeft niet per definitie een licht letsel 

tot gevolg. – Dit proefschrift 

6. Om de zorg effectief, toegankelijk en betaalbaar te houden is het selecteren en 

opleiden van goede dokters met niet alleen veel kennis, maar bovenal een brede 

algemene ontwikkeling en belangstelling voor de maatschappij van essentieel belang.  

7. Forethought we may have – undoubtedly, but not foresight. – Napoleon Bonaparte 



8. Het belang van een eng hecht kliekje mag tijdens promotieonderzoek niet worden 

onderschat. 

9. De beste ideeën zijn – of ontstaan tijdens – spontane borrels. 

10. An apple a day keeps the doctor away, especially if you aim well – Ad de Koning, 

naar Winston Churchill 

 

Myrthe de Koning 

Groningen, 11 oktober 2017 


