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Stellingen behorende bij het proefschrift

MOTOR AND NON-MOTOR SYMPTOMS IN CERVICAL DYSTONIA
A SEROTONERGIC PERSPECTIVE
Psychiatrische klachten vormen de meest voorkomende niet-motore symptomen in cervicale dystonie
patiënten en zijn waarschijnlijk onderdeel van het dystonie fenotype.
Dit proefschrift
Vermoeidheid in cervicale dystonie patiënten lijkt een onderdeel van het fenotype, terwijl
slaapproblemen meer lijken te berusten op een secundair effect.
Dit proefschrift
Gestandaardiseerde en gevalideerde vragenlijsten voor niet-motore symptomen in cervicale dystonie
patiënten bieden de mogelijkheid tot een op de persoon afgestemde behandeling en een instrument
om het effect van behandeling te evalueren.
Dit proefschrift
De kwaliteit van leven van patiënten met cervicale dystonie wordt bepaald door de psychiatrische
co-morbiditeit, pijn en vermoeidheidsklachten, terwijl de ernst van de motore symptomen hierop
geen significante invloed heeft.
Dit proefschrift
Veranderingen in de serotonine activiteit in de hersenen van dystonie patiënten zijn gekoppeld aan
zowel de motore als niet-motore symptomen.
Dit proefschrift
Serotonine modulerende medicatie kan dystonie zowel verbeteren als uitlokken. Het uiteindelijke
effect is waarschijnlijk afhankelijk van het specifieke aangrijpingspunt op het serotonerg systeem en
het type dystonie.
Dit proefschrift
De koppeling tussen verhoogde serotonine transporter binding in de raphe kernen en de ernst van
de dystonie past bij het model van toegenomen serotonerge activiteit in patiënten met cervicale
dystonie.
Dit proefschrift
Een afname van de relatieve cerebrale perfusie in het striatum, de lobus temporalis en gyrus cinguli
in patiënten met cervicale dystonie suggereert dat er sprake is van een veranderingen in een
hersennetwerk in de pathofysiologie van dystonie.
Dit proefschrift

If you can imagine it, you can achieve it. If you can dream it, you can become it.
William Arthur Ward
If the brain was so simple we could understand it, we would be so simple we couldn’t.
Lyall Watson
Voor allerlei vormen van tegenslag, die gedurende een promotietraject veelvuldig voorkomen, blijkt
‘shoppen’ een geweldig medicijn.

