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Stellingen n 
behorendd bij het proefschrift 

ConsequencesConsequences for caregivers of patients with severe mental illness: 
TheThe development of the Involvement Evaluation Questionnaire 

1.. De Betrokkenen Evaluatie Schaal is een instrument met adequate 
psychometrischee kwaliteiten en een goede toepasbaarheid 
{dit{dit proefschrift). 

2.2. De gevolgen voor betrokkenen van patiënten met schizofrenie is in 
allee West-Europese landen soortgelijk. De mate waarin deze 
gevolgenn voorkomen, lijkt echter verband te houden met culturele 
factorenn {dit proefschrift). 

3.. De gevolgen voor betrokkenen van patiënten met een depressie of 
schizofreniee zijn vrijwel identiek {dit proefschrift). 

4.. Betrokkenen van een patiënt met een depressie moeten evenveel 
aandachtt krijgen van de hulpverlening als betrokkenen van een 
patiëntt met schizofrenie (dit proefschrift). 

5.. In het geval van een depressieve stoornis moeten de effecten voor 
betrokkenenn op de langere termijn niet worden onderschat, gelet 
opp de consequenties voor jonge kinderen {dit proefschrift). 

6.. Omdat de resultaten van wetenschappelijk onderzoek alleen 
betekeniss hebben als ze zijn gemeten met betrouwbare en valide 
meetinstrumenten,, is het verbazingwekkend dat subsidieaanvragen 
voorr instrumentontwikkeling zelden worden gehonoreerd. 

7.. Liever niet meten, dan slecht meten (John Wennink). 
8.. Nieuwe haring behoort 'aan de staart' en zonder uitjes of zuur 

gegetenn te worden. 
9__ Het feit dat mijn voornaam wordt gebruikt voor alcoholvrije auto-

mobilistenn die ats bouwvakker bijklussen bij beren van specialisten 
mett gedragsproblemen en een oplossoepautomaat, berust geheel 
opp toeval. 

10.. Keep passing open windows (John Irving, The Hotel New 
Hampshire). Hampshire). 

BobBob van Wijngaarden, 17 oktober 2003 




