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Stellingen behorend bij het proefschrift 
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1) De behandeling van ambulante forensisch psychiatrische patiënten zou kunnen 

worden verbeterd door indicatoren van kwaliteit van leven in het behandelproces te 

betrekken (dit proefschrift). 

2) De potentieel beschermende rol van de 3 W’s - Wonen, Werken en Wijf - kan voor 

ambulante forensische patiënten met een persoonlijkheidsstoornis beter gewijzigd 

worden in VW: Verenigingsparticipatie en positieve contacten op het Werk (dit 

proefschrift).  

3) De meeste moderne risicotaxatie-instrumenten ontberen theoretische onderbouwing, 

waardoor in de behandeling van forensische patiënten de neiging kan ontstaan zich 

enkel te richten op reductie van (individuele) risicofactoren, zonder te begrijpen 

welke rol deze factoren voor die patiënt speelden in zijn delictgedrag. 

4) Een focus op potentieel beschermende factoren kan een positieve impact hebben op 

het proces van behandeling, omdat het de relatie tussen patiënt en behandelaar ten 

goede beïnvloedt.  

5) Binnen de populatie ambulante forensische patiënten met een 

persoonlijkheidsstoornis is geen bevestiging gevonden voor de General Strain 

Theorie van Agnew (dit proefschrift). 

6) De introductie van het “Good Lives” model in de Nederlandse forensische 

psychiatrie zal op dit moment nauwelijks de handen op elkaar krijgen: repressie is in 

de mode. 

7) Het verbeteren van kwaliteit van leven in de langdurige klinische forensische 

psychiatrie is een lastige opgave vanwege de grote discrepantie tussen het hebben van 

een perspectief op binnen - een zeer langdurig klinisch verblijf -, en een perspectief 

op buiten - een leven in vrijheid -. 

8) De weg is belangrijker dan het doel (zei Winnie de Poeh), maar soms wel een beetje 

lang (zei YB). 

9) Om de ladder op te klimmen moet er bovenaan de ladder iets zijn om naar toe te 

klimmen (dit proefschrift). 


