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E-Mental Health Interventions
for Harmful Alcohol Use

Research Methods and Outcomes

STELLINGEN BIJ HET PROEFSCHRIFT

1. E-mental health bij schadelijk alcoholgebruik is effectief. (dit proefschrift) 

2. De inzet van een therapeut geeft meerwaarde aan e-mental health interventies 
bij schadelijk alcoholgebruik. (dit proefschrift) 

3.
Met e-mental health in een stepped care framework kan een optimaal 
gezondheidsresultaat worden behaald en worden zorgkosten gereduceerd ten 
opzichte van alleen conventionele behandeling. (dit proefschrift)

4. E-mental health biedt perspectief op behandeling aan schadelijke drinkers die 
door de reguliere hulpverlening niet worden bereikt. (dit proefschrift)

5.
Het ontbreken van meetgegevens in longitudinaal epidemiologisch onderzoek is 
op zichzelf geen probleem; het wordt pas een probleem wanneer hier in analyses 
onvoldoende rekening mee wordt gehouden. (dit proefschrift)

6.
Mensen met een hoge inter-persoonlijke sensitiviteit die met anderen 
samenwonen hebben het meest baat bij e-mental health bij schadelijk 
alcoholgebruik.  (dit proefschrift)

7.
Het onder 6. genoemde effect is echter niet zodanig groot dat op voorhand 
de meest kansrijke cliënten met een grote betrouwbaarheid kunnen worden 
geselecteerd. (dit proefschrift)

8.
Om de efficiëntiewinst die e-mental health biedt optimaal te benutten, zijn nu 
de zorgverzekeraars aan zet: zij moeten dit type zorg stimuleren en op afdoende 
wijze vergoeden.

9. Wetenschappelijk onderzoek dat wordt gefinancierd uit publieke middelen zou 
uitsluitend nog in “open access” vorm moeten worden gepubliceerd.

10. Een proefschrift zonder stellingen, dat is geen proefschrift! (R. A. Blankers)




