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Stellingen behorende bij het proefschrift 

Stressing Memories: Acute Stress, Cortisol, and Pseudo-memories 

Tom Smeets 

1. Het is onzinnig om het over hét effect van acute stress op hét geheugen te 
hebben. Een en ander hangt af van het type geheugen dat onderzocht wordt 
alsmede de valentie van het geheugenmateriaal (dit proefschrift; Hoofdstuk 3). 

2. Blootstelling aan kortstondige stress en de bijhorende cortisol reacties leiden niet 
onvoorwaardelijk tot meer pseudo-herinneringen (dit proefschrift; Hoofdstuk 4). 

3. Acute stress zorgt er wel voor dat mensen minder bronverwarringsfouten maken 
(dit proefschrift; Hoofdstuk 5). 

4. Om vooruitgang te boeken in onderzoek naar pseudo-herinneringen is het 
noodzakelijk dat men ook naar gedragsconsequenties kijkt (dit proefschrift; 
Hoofdstuk 7). 

5. Wat je vraagt is wat je krijgt (dit proefschrift; Hoofdstuk 8). 

6. Er zijn twee manieren om een artikel te schrijven: (a) het artikel dat je je voornam 
te schrijven toen je de studie bedacht of (b) het artikel dat het meest hout sneed 
toen je de uitkomsten eenmaal kende. Zelden zijn (a) en (b) identiek en 
doorgaans valt aan (b) de voorkeur te geven. (vrij vertaald naar Bem, 2002). 

7. Onlangs werd in het gezaghebbende vakblad American Journal of Psychiatry 
geopperd dat psychiaters aan de hand van schilderijen van hun patiënten tot een 
goede diagnose kunnen komen, en dat verder onderzoek hiernaar een vruchtbare 
exercitie zou zijn (Rao & Keshavan, 2006, Am. J. Psychiatry, 163:4, 599). Met de 
historie van soortgelijk onderzoek - denk aan de Draw A Person of Draw A Tree 
test - in het achterhoofd is dit een bijzonder onverstandig idee. 

8. Dat iets nog niet eerder werd onderzocht, wil niet zeggen dat het waardevol is om 
alsnog te onderzoeken. 

9. Meer keuzevrijheid in de zorgverzekering zal een dermate hoeveelheid keuze-
stress opleveren, dat het nog maar de vraag is of de baten de kosten overtreffen. 

10. Je hoeft niet ziek te zijn om beter te worden. 

11. Het schrijven van een proefschrift is zoals het maken van een goede Bordeaux 
wijn. Beide kennen een moeizaam traject gekenmerkt door vele onzekerheden 
en nemen heel wat tijd in beslag, maar het uiteindelijke resultaat is de moeite 
meer dan waard. 

12. “Voetbal is oorlog!” is een vaak gehoord cliché. Als dat klopt, dan mag het 
verwonderlijk heten dat voetbal (“soccer”) in de V.S. nooit echt populair is 
geworden. 

13. Koffie is geen kwestie van goed of slecht voor je gezondheid. Het is gewoon 
lekker. 
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