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STELLINGEN N 

bijj  het proefschrift 

THEE SOCIAL AND SYMPTOMATIC COURSE OF EARLY-ONSET 
SCHIZOPHRENIA A 

FTVE-YEARR FOLLOW-UP OF A PSYCHOSOCIAL INTERVENTION 

11 Intensieve behandeling van jonge mensen met een, veelal, eerste psychotische episode leidt, 
wanneerr deze niet wordt gecontinueerd, tot uitstel, maar niet tot afstel van terugval in een volgende 
psychotischee episode (dit proefschrift). 

22 Het beloop van schizofrenie kan slechts gedeeltelijk worden voorspeld door demografische en 
ziektegerelateerdee variabelen. Het wachten is op indicatoren voor de specifieke kwetsbaarheid voor 
schizofreniee (dit proefschrift). 

33 Een gecombineerde schaal is een betere voorspeller voor het beloop van schizofrenie dan 
afzonderlijkee demografische of ziektegerelateerde variabelen (dit proefschrift). 

44 Door een veelvoud aan facetten is sociaal functioneren even gecompliceerd als het leven zelf en 
daardoorr moeilijk volledig te onderzoeken (dit proefschrift). 

55 Gezinsinterventie vermindert het verblijf in instellingen voor psychiatrische patiënten. Dit effect 
houdtt geen verband met het beloop van de psychiatrische ziekte (dit proefschrift). 

66 Gezinsinterventie kan een overbetrokken houding bij ouders van psychiatrische patiënten 
terugbrengen.. Deze reductie manifesteert zich pas geruime tijd na de gezinsinterventie en blijf t een 
beperktee periode in stand (dit proefschrift). 

77 Eigenschappen van mensen kunnen meestal niet goed op een dichotome schaal uitgedrukt worden. 
Zee kunnen beter op een continuüm worden afgezet, omdat verschillende mensen deze 
eigenschappenn in verschillende mate hebben (Hatfield et al., Schizophrenia Bulletin, 1987, 13, 221-
226). . 

88 Vermaatschappelijking van de geestelijke gezondheidszorg houdt, behalve deïnstitutionalisering, 
ookk in dat psychiatrische ex-patiënten ondersteund moeten worden bij het maatschappelijk 
functioneren. . 

99 Het kan niet vaak genoeg gezegd worden: correlatie betekent nog geen causaliteit 

100 Veelvuldig televisiekijken zou beloond moeten worden met een certificaat voor kennis van 
psychiatrie. . 

111 Dat WordPerfect (versie 5.1; 1988, 1990) voorstelt 'Lenior' te vervangen door lineair', getuigt van 
dee predictieve waarde van deze tekstverwerker. 
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