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Stellingen

Behorend bij het proefschrift 
‘Attachment and Psychosis’

1. Kennis hebben van de gehechtheidpatronen van hulpverleners, die werken met 
patiënten met een psychose, is belangrijk voor het creëren van een optimale 
therapeutische relatie (dit proefschrift)

2. Het bestuderen van onveilige gehechtheid kan bijdragen aan het begrip van 
beschadigde sociale cognities van psychotische patiënten (dit proefschrift)

3. Bij siblings van mensen met een psychose speelt gehechtheid een sterke rol als 
mediërende factor tussen vroege trauma’s en psychotische symptomen (dit 
proefschrift)

4. Onveilige gehechtheid geeft inzicht in de aard en de duur van paranoïdie (dit 
proefschrift)

5. De kwaliteit van leven van patiënten met een psychotische stoornis wordt 
mede bepaald door psychosociale factoren zoals gehechtheidstijl en 
persoonlijkheidstrekken (dit proefschrift) 

6. Subtypes binnen de schizofrenie zoals we die kennen van de DSM-IV hebben 
geen onderscheidende waarde (dit proefschrift)

7. Mensen met psychotische klachten hebben baat bij verbetering van hun 
mentaliserend vermogen

8. “Een kind kan alleen maar psychologisch geboren worden binnen een 
gehechtheidsrelatie met een belangrijke ander” (Annelies Verheugt-Pleiter)

9. “…the therapist role is analogous to that of a mother who provides her child with 
a secure base from which to explore the world” (John Bowlby, 1988, pag 140)

10. “De mens is een sociaal dier, hij is niet gemaakt om alleen te leven” (Aristoteles)

11. “Het zou de wetenschap ten goede komen wanneer meer aandacht wordt besteed 
aan de publicatie van negatieve resultaten” (RC Roozemond)

12. “I am forever blowing bubbles, pretty bubbles in the air” (Club anthem West 
Ham United)




