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Stellingen behorend bij het proefschrift

OUT OF THE BOX
Moving from categories to dimensions
in de phenomenology of depression and anxiety

1. Het gebruik van symptoomprofielen doet meer recht aan verschillen
tussen individuele patiënten dan het gebruik van een categoriale indeling
(dit proefschrift).
2. De bevinding dat patiënten met een depressie (zonder comorbide
angststoornis) even hoog scoren op angstschalen, als patiënten met
een angststoornis, bewijst hoe complex de relatie tussen depressie 		
en angststoornissen is (dit proefschrift).
3. Een gegeneraliseerde angststoornis lijkt meer op een depressie dan 		
op de andere angststoornissen in de DSM-IV (dit proefschrift).
4. Ondanks de hoge comorbiditeit tussen depressie en angststoornissen, 		
is het mogelijk unidimensionele constructen aan te wijzen die specifiek
zijn voor de verschillende stoornissen (dit proefschrift).
5. Longitudinale data die in de dagelijkse praktijk routinematig worden
verzameld zijn meer geschikt voor hypothese vormend onderzoek 		
dan voor hypothese toetsend onderzoek.
6. Voor het succesvol implementeren van Routine Outcome Monitoring is
inzicht in het zorgproces binnen de organisatie de eerste voorwaarde.
7. Wij begrijpen mensen en gebeurtenissen vaak door hen in categorieën
te plaatsen. Op die manier vereenvoudigt het categoriseren ons dagelijks
leven. Maar categoriseren leidt ook vaak tot fouten doordat er details
weggelaten worden, of doordat er misinformatie wordt toegevoegd 		
(L. Berkowitz, sociaal psycholoog, 1926).
8. Classificatie is de dood van de fenomenologie (K. Jaspers, Duits filosoof
1883-1969).
9. Ten gevolge van zijn persoonlijkheid en zijn omstandigheden, leeft
ieder, zonder uitzondering, in een zekere beperktheid van begrippen en
opvattingen. (A. Schopenhauer, Duits filosoof 1788-1860).
10. De productiviteit op een kantoortuin met onderzoekers is gerelateerd
aan het aantal bezette bureaus; Het verband heeft de vorm van een
omkeerde U.
11. “Strakjes” duurt soms heel lang (Pancras jr. en Dorien den Hollander,
2004).

