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Stellingen

1. Het proefschrift an sich is een ontkenning van de visueel ingestelde mens. Wie weet 
helpen visuele en verbale impressies de leesbaarheid te vergroten. (dit proefschrift)

2. Screening voor psychose in de tweede lijn heeft zin.  (dit proefschrift). 

3. Depressieve symptomen zijn en blijven moeizaam the onderscheiden van negatieve 
symptomen. (dit proefschrift)

4. De prodromale fase is een proces, dat veranderingen van symptomen en gedrag 
in de tijd met zich meebrengt, in plaats van een lijstje met symptomen: een 
psychiatrische diagnose is een film, geen plaatje. (dit proefschrift).

5. Vroegdetectie van psychose: alleen focussen op positieve symptomen is te beperkt. 
Een verruiming van focus naar ook negatieve symptomen is een optie. (dit 
proefschrift)

6. Het stadiëren van psychiatrische diagnoses kan een oplossing bieden voor de 
impasse gepaard gaande met de nadelen verbonden aan de DSM-classificaties 
waarmee we nu werken. (dit proefschrift)

7. Praktijk gebonden onderzoek in de GGZ in samenwerking met Academische 
ziekenhuizen: dit leidt tot betere zorg. (dit proefschrift)

8. De opkomst van vroegdetectie en interventie van psychotische stoornissen 
vertegenwoordigt een volwassenwording van de psychiatrie: het behelst preventieve 
strategieën die al lang gemeengoed zijn in de algemene gezondheidszorg, zoals in 
de oncologie. (P McGorry, 2008)

9. Ons systeem is organisatorisch het zwakst (scheiding kinder- en jeugdpsychiatrie 
en volwassenenpsychiatrie), daar waar het het sterkst zou moeten zijn: rond de 18 
jaar ontstaan veel grotere psychiatrische beelden.

10. Voor een associatief werkend brein is het afronden van een proefschrift een ware 
beproeving.


