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Stellingen behorende bij het proefschrift

Sequelae of Traumatic Stress:  
Psychopathology, Cortisol, and Attentional Function

Marie-Louise Meewisse

1. PTSS is geen exclusieve uitkomst na traumatische gebeurtenissen; specifieke fobie en 

depressie komen ook veelvuldig voor na rampen (dit proefschrift; Hoofdstuk 2).

2. Een depressieve stoornis zonder een comorbide angststoornis na trauma is voorbij-

gaand (dit proefschrift; Hoofdstuk 2).

3. De wijdverbreide consensus in het veld van psychotrauma dat mensen met PTSS lagere 

basale cortisol waarden hebben dan gezonde mensen is een versimpeling van de feiten 

(dit proefschrift; Hoofdstuk 3).

4. Moeite met aandacht en concentratie zijn niet volledig te verklaren door aanverwante 

klachten van PTSS; PTSS symptomen dragen hier wel degelijk ook toe bij (dit proef-

schrift; Hoofdstuk 5).

5. PTSS symptomen zijn vroege en stabiele longitudinale prediktoren van problemen met 

aandacht (dit proefschrift; Hoofdstuk 6).

6. De invloed van roken op zowel het stress-systeem als op de ontwikkeling en het voort-

duren van psychopathologie vraagt om een prominentere rol voor interventies in de 

GGZ gericht op stoppen met roken (dit proefschrift; Hoofdstuk 4). 

7. Stressoren en verwaarlozing in de kindertijd zijn voorspellers voor chronische psychi-

sche stoornissen na traumatische gebeurtenissen in het latere leven (dit proefschrift; 

Hoofdstuk 2).

8. Tijdens het proces van promotie-onderzoek zijn obsessieve-compulsieve en narcisti-

sche persoonlijkheidstrekken geen stoornis, maar een pré.

9. Op het moment dat de promovenda haar nageslacht uitlegt waarom mama wѐl achter 

de computer mag, schiet de verdediging van haar proefschrift te kort.

10. Verdiep u niet in wetenschap in de ijdele hoop knagende vragen beantwoord te krijgen, 

de paradox van het vergaren van kennis is dat men na afloop slechts meer vragen heeft.
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