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Stellingen 
 

behorende bij het proefschrift 
 

Psychological Aspects in Rehabilitation 
 

1. Poliklinische revalidatiepatiënten ervaren voor de start van hun 
behandeling een verminderde kwaliteit van leven in het 
psychologische domein. (dit proefschrift) 

 

2. Poliklinische revalidatiepatiënten zonder hersenletsel ervaren meer 
cognitieve disfunctie dan de gemiddelde Nederlander. (dit 
proefschrift) 

 

3. Een leven vol tegenslag hoeft geen invloed te hebben op het 
resultaat van de revalidatie. (dit proefschrift) 

 

4. Bijna driekwart van de therapieresistente CRPS-I patiënten ervaren 
na amputatie een toename van mobiliteit (het vermogen zich te 
verplaatsen) en een afname van de pijn. (dit proefschrift) 

 

5. De gedachte dat je zelf iets aan psychische problemen kunt doen en 
dat fysieke problemen je overkomen is een hardnekkige denkfout. 

 

6. What you see is what there is. (Kahneman) 

 

7. That's a way to see it and there is also another way to see it. (Insoo 
Kim Berg) 



 

8. Een richtlijn opstellen is niets vergeleken bij een richtlijn 
implementeren. 

 

9. Complexe zorg is vooral complex, omdat het samenwerking vereist. 

 

10. Soms maken mensen het heel aannemelijk dat er echt niets tussen 
de oren zit. 

 

11. De perceptie van de werkelijkheid is geloofwaardiger dan de 
werkelijkheid. 

 

12. Je hoeft niet ziek te zijn om beter te worden. 

 

13. Het leven heeft geen zin maar je kunt er wel zin in hebben. 

 
 
                                                            Ernst Schrier, 19 juni 2019 


