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STATEMENTS – STELLINGEN
Pertaining to this thesis – behorende bij dit proefschrift

Similar but Different 
Implications for the One versus Many Functional 

Somatic Syndromes Discussion

1. Functionele somatische syndromen zijn ernstige medische aandoeningen en 
hebben naast een negatieve impact op de kwaliteit van leven van patiënten, ook 
maatschappelijke en sociale gevolgen. 

2. Functionele symptomen clusteren op basis van orgaansystemen. Hierbij kan 
onderscheid worden gemaakt tussen milde vormen waarbij één orgaansysteem 
betrokken is, of ernstige vormen waarbij meerdere orgaansystemen betrokken 
zijn.

3. Comorbiditeit tussen functioneel somatische syndromen neemt substantieel toe 
wanneer syndromen meer chronisch van aard zijn en meer interfereren met het 
dagelijks leven. 

4. Hoewel een groot deel van de patiënten met een functioneel somatisch syndroom 
gebruik maakt van voedingssupplementen, laat de huidige literatuur weinig 
aanwijzingen zien dat deze effectief zijn.

5. De samenhang tussen leefstijlfactoren en symptomen varieert niet alleen tussen, 
maar ook binnen patiënten met een functioneel somatisch syndroom; dit benadrukt 
dat een behandeling die gericht is op symptoomvermindering afgestemd moet 
worden op de individuele patiënt. 

6. Argumenten dat functioneel somatische syndromen eenzelfde etiologie hebben 
omdat ze kenmerken delen zijn niet valide, omdat deze kenmerken vaak worden 
gedeeld met patiënten met erkende medische aandoeningen.

7. Het samenvoegen van kennis van afzonderlijke onderzoeksterreinen, waarbij 
functioneel somatische syndromen zowel afzonderlijk als gezamenlijk worden 
geanalyseerd, kan leiden tot meer inzicht in de etiologie en behandelingsopties 
voor deze patiëntengroepen. 

8. Als je loslaat, heb je twee handen vrij – Loesje.

9. Nulla tenaci invia est via [voor volhouders is geen weg onbegaanbaar] (Latijns 
spreekwoord).

10. The soul is the same in all living creatures, although the body of each is different 
– Hippocrates.
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