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STELLINGEN 

behorende bij het proefschrift 

De effecten van een eliminatiedieet op spanningshoofdpijn en migraine 
~ een gerandomiseerd onderzoek ~ 



Stel/ingen 

I. De eliminatie van enkele onderdelen uit de dagelijkse voeding leidt tot 
een duidelijke afname van spanningshoofdpijn (dit proefschrift). 

2. De verergering van migraine na de eliminatie van enkele onderdelen 
uit de dagelijkse voeding wijst op een relatie tussen voeding en 
migraine (dit proefschrift). 

3. Het weergeven van onderzoeksresultaten van effectonderzoek in de 
geneeskunde zonder in achtneming van het "intention to treat"
principe is vergelijkbaar met het geven van tevredenheidsscores van 
uitsluitend de tevreden patiënten (dit proefschrift). 

4. Het formuleren van een theoretische hypothese betreffende het 
werkingsmechanisme van een medische interventie is heel wat 
eenvoudiger dan het aantonen dat die hypothese juist is (dit proef
schrift). 

5. De term "spanningshoofdpijn" dient vermeden te worden aangezien 
geenszins is aangetoond dat spanning, van welke aard dan ook, 
hiervan de oorzaak is (dit proefschrift). 

6. De waarde van het medisch handelen wordt niet bepaald door regu
lier of alternatief zijn, maar door effectief zijn. 



______ __ ________________________________________ ~S~re~M~"w~e~n 

7. Artsen zouden meer tijd moeten besteden aan onderzoek naar de 
effectiviteit van hun handelen. 

8. Het verschil in smaak tussen zelfverbouwde en commercieel geteelde 
groenten doet vraagtekens rijzen omtrent de huidige tuinbouw
technieken. 

9. Het geven van een advies voordat de hulpvraag op tafel ligt moet als 
een kunstfout beschouwd worden. 

10. Hoffelijkheid jegens de partner is niet alleen bij bridge een vereiste. 

I I. Niet iedere beginnende onderzoeker realiseert zich dat het vergaren 
van kennis voornamelijk inzicht geeft in de grenzen van zijn kennis, 

12. Het gebruik van een vlakspoel~ in plaats van een diepspoeltoilet 
bevordert de vroegdiagnostiek van colonafWijkingen. 

I 3. Het leven is kort, de kunst is lang, de gelegenheid vluchtig, de 
proefneming hachelijk, het oordeel moeilijk (Hippokrates). 
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