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STELLINGEN

behorend bij het proefschrift

Childhood anxiety disorders - a family perspective

Ingeborg Evelyn Lindhout

2 juli 2008

1. Zowel het kind dat lijdt aan een angststoornis als de ouders dragen
bij aan een opvoedingsstijl die gekenmerkt wordt door een sterke
mate van controle en een tekort aan warmte.
dit proefschrift

2. Bij volwassenen die behandeling zoeken gaat het hebben van een
angststoornis samen met een ouderlijke stijl die relatief meer
controlerend en minder warm is.
dit proefschrift

3. Ouders van kinderen met een angststoornis voeden geen twee
kinderen hetzelfde op, waarmee de opvoeding een unieke
omgevingsfactor is.
dit proefschrift

4. Temperament en ouderlijke stijl dragen elk afzonderlijk hun steentje
bij aan het bestaan van angststoornissen op de kinderleeftijd.
dit proefschrift

5. Een kansrijk hulpverleningstraject, begint bij de erkenning van het
reciproke karakter van gezinsrelaties.
dit proefschrift

6. Het gemak waarmee de term overprotectie wordt gebruikt,
suggereert ten onrechte het bestaan van een welomschreven cut-off
point.
dit proefschrift

7. Na de komst van het tweede kind relativeer je de impact van je
opvoedingsstijl.
(vrij vertaald naar Putnam, S.P., Sanson, A.V., & Rothbart, M.K.
(2002) In Bornstein M.H. (Ed.). Handbook of parenting: vol. 1.)

8. Preventie van psychopathologie is gebaat bij bemoeizorg door
hulpverleners van patiënten met opgroeiende kinderen.

9. Kinderen die vragen worden zelden meer overgeslagen.

10. De positieve effecten van parttime werken op het welzijn van de
werknemer worden onderschat.

11. De administratieve verrichtingen van de psychiater zijn prijzige uren.


