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Stellingenn behorend bij  het proefschrift: 
'Neuro-endocrinee Scars of Sustained Childhood Abuse 
inn Adult Patients with Borderline Personality Disorder' 

1.. De borderline persoonlijkheidsstoornis is geen complexe posttraumatische stressstoornis. 

2.. Het huidige concept van de borderline persoonlijkheidsstoornis doet geen recht aan de 
ernstigee traumatisering en de daaraan gerelateerde neuro-endocriene afwijkingen. 

3.. De correlatie tussen een deficiënte functie van het centrale serotonerge neurotransmitter-
systeemm en impulsief en agressief gedrag is genderspecifiek. 

4.. De geringe aandacht van de subsidiegevers en daardoor het wetenschappelijke veld voor 
persoonlijkheidsstoornissenn staat in geen verhouding tot de grote maatschappelijke 
schadee en het individuele leed die daarvan het gevolg zijn. 

5.. Hoewel de emancipatie seksueel misbruik in de jeugd bij vrouwen op de kaart heeft 
gezett is seksueel misbruik in de jeugd bij mannen nog vrijwel taboe. 

6.. De geestelijke gezondheidszorg is een publiek domein geworden waarin eenieder 
ongehinderdd door enige kennis denkt recht van spreken te hebben. 

7.. In de polder mag je geen klokken luiden. 

8.. Het persoonsgebonden recht van de doctorstitel doet geen recht aan de collectiviteit 
vann de inspanning die het verkrijgen van de waardigheid vergt. 

9.. De naam van de Instelling voor Geestelijke Gezondheidszorg "De Geestgronden" te 
vertalenn in "Mind Grounds" is misschien voor de hand liggend maar getuigt van 
onvoldoendee aardrijkskundige kennis. 

10.. De keuze voor de aftershave "Obsession" is een indicatie van de geestestoestand van 
dee promovendus. 

11.. Een formule 1 coureur dient over 3 sterke stressassen te beschikken. 

Amsterdam,, mei 2002 Thomass Rinne 




