
Stellingen behorende bij het proefschrift 

Motor Nerve Electrophysiology of Guillain-Barré 
Syndrome 

 
1. De CMAP-scan is een simpele, reproduceerbare elektrofysiologische techniek 

om het verlies van motor units en gestoorde exciteerbaarheid van zenuwen bij 
zowel kinderen als volwassenen aan te tonen. (Dit proefschrift, hoofdstukken 2 
en 4.2 ) 

 
2. Met de CMAP-scan kan bij een deel van de patiënten met het Guillain-Barré 

syndroom al in een vroeg stadium van de ziekte worden gedifferentieerd tussen 
een axonaal en demyeliniserend subtype. (Dit proefschrift, hoofdstuk 3.2) 

 
3. Een Campylobacter jejuni infectie kan ook de demyeliniserende variant van GBS 

veroorzaken. (Dit proefschrift, hoofdstuk 3.4)  
 
4. Ernstige vermoeidheid na GBS is (waarschijnlijk) deels gerelateerd aan verlies 

van axonen. (Dit proefschrift, hoofdstuk 4.1)  
 
5. Conventioneel zenuwgeleidingsonderzoek is vaak niet gevoelig genoeg om 

zenuwdysfunctie bij MFS aan te tonen. (Dit proefschrift, hoofdstuk 3.1) 
 
6. Size does matter. (Blok JH et al. Clin Neurophysiol. 2010) 
 
7. Misinterpretatie van het zenuwgeleidingsonderzoek is een belangrijke factor in 

het foutief diagnostiseren van CIDP. (Broers et al. Eur J Neurol. 2021) 
 
8. Het veelvuldige voorkomen van ernstige vermoeidheidsklachten na GBS staat in 

schril contrast met het gering aantal wetenschappelijke publicaties naar de 
oorzaak van vermoeidheid na GBS. 

 
9. Verschillen tussen enerzijds de uitvoeringsmethode van het 

zenuwgeleidingsonderzoek en anderzijds de methode die gebruikt is voor de 
bepaling van normaalwaarden komen veelvuldig voor en kunnen leiden tot 
foutieve interpretatie van het onderzoek.  (Arends et al. Clin Neurophysiol. 2022)  

 
10. Electrische stimulatie van het dorsale ganglion kan een dusdanig sterke motore 

respons veroorzaken in beenspieren van patiënten met een complete 
dwarslaesie, dat dit potentieel gebruikt kan worden om deze patiënten weer te 
laten staan. (Soloukey et al. Neuromodulation 2020) 



 
11. Shared decision making is alleen zinvol als de patiënt instrumenten krijgt 

aangereikt om hem/haar te ondersteunen in het samen met de arts komen tot 
een, onder andere op wetenschap gebaseerd, besluit (McCartney et al. BMJ 
2016). Dit proces wordt bemoeilijkt door de steeds grotere invloed van social 
media. 

 

 


