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Stellingen behorende bij het proefschrift

Psychological Attachment in Obesity

The Significance for Bariatric Surgery

1. Onveilig gehechte patiënten worden door de psycholoog als minder geschikt 
beoordeeld voor bariatrische chirurgie. (dit proefschrift)

2. Om het fysiek en mentaal functioneren van een patiënt te kunnen begrijpen 
moet de hechtingsstijl van de patiënt en zijn copinggedrag in overweging 
worden genomen. (dit proefschrift)

3. Angstig gehechte patiënten zijn ‘grootgebruikers’ van de mentale 
gezondheidszorg. (dit proefschrift)

4. Mentaal welbevinden is niet operatief te verbeteren. (dit proefschrift)

5. Angstig gehechte patiënten hebben moeite met het volgen van dieetadviezen 
na de operatie en lopen daardoor risico minder gewicht te verliezen dan vooraf 
verwacht werd. (dit proefschrift)

6. Partners van patiënten die een gastric bypass operatie hebben ondergaan 
vormen een interessante doelgroep voor het starten van een afvalprogramma. 
(dit proefschrift)

7. Een gastric bypass operatie is geen ‘quick fix’. 

8. Een proefschrift schrijven is net als afvallen voor mensen met morbide obesitas, 
je redt het niet alleen.

9. Een mens trachten te begrijpen is zo moeilijk dat men hem gemakkelijkheidshalve 
veroordeelt. (Georges van Acker)

10. Als we wisten wat we deden, heette het geen onderzoek. (Albert Einstein)
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