
Stellingen 

1. Epilepsie is een complex verschijnsel, waarvan het optreden van aanval
len slechts één symptoom is. Andere symptomen kunnen zich uitdrukken in 
gedrag. 

2. Tussen mensen met epilepsie en mensen zonder epilepsie bestaat geen ca
tegorisch maar een gradueel verschil. 

3. De stelling dat mensen met epilepsie een lagere actiebereidheid zouden 
hebben dan mensen zonder epilepsie is onjuist. (Dirken, H. 1970. Hand
leiding Actiebereidheidstest) . 

4. Het is onjuist om het verschil tussen Verbaal- en Perfarmaal IQ (Wechs
ler Bellevue Test) als een neuro-psychologische indicatie te zien voor 
lokalisatie van een laesie in de linker of rechter hemisfeer. 

5. De angst voor het lichamelijke autonome proces van de aanval roept bij 
mensen met epilepsie ook een angst op voor het orgasme. 

6. Indien onder invloed van hersenbeschadigingen en anti-epileptica de soma
tische extraversie wordt versterkt, en terwijl door de epilepsie sociaal 
teruggetrokken gedrag ontstaat, zal er bij mensen met epilepsie een grote 
discrepantie kunnen ontstaan tussen somatische en sociale extraversie. 

7. Het verdient aanbeveling voor psychiaters-psychotherapeuten en psycholo
gen-psychotherapeuten, verschillende registratie-eisen als psychothera
peut op te stellen, gezien andere vooropleiding en daarmee samenhangen
de ervaring. 

8. Biofeedback is de enige methode die een directe controle op psychothera
peutische resultaten mogelijk maakt. 

9. Het is beter het woord hypnose, bij gebruik voor psychotherapeutische 
doeleinden, te vervangen door een minder beladen begrip als verdiepte 
ontspanningstherapie of geleide herinneringstherapie. 

10. Het ambivalente van de Gekkenkrant is dat het enerzijds misstanden in 
psychiatrische instellingen aan het licht brengt, maar anderzijds patiën
ten bevestigt in hun dysfunctioneren. 

11. Bij sollicitatieprocedures is de discriminatie van de groep sollicitan
ten boven de 45 jaar groter dan van enige andere maatschappelijke of et
nische groepering. 

12. Het lezen om in slaap te vallen moet ontraden worden daar het lezen een 
stimulus kan gaan worden voor slaap, hetgeen het lezen voor studie of 
genoegen bemoeilijkt. 


