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Stellingen behorende bij het proefschrift 
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1. Op goed geluk presteren mensen ondermaats (dit proefschrift, 
hoofdstuk 3). 

 
2. Onderzoek naar hoe persoonlijkheidstrekken samenhangen met 

geheugen (re)constructie mag dan vanuit klinisch standpunt 
informatief zijn, maar op theoretisch vlak is de toegevoegde 
waarde hiervan beperkt (dit proefschrift, hoofdstuk 4).  

 
3. Het gebruik van stereotypen is noodzakelijk voor een efficiënte 

informatieverwerking, maar heeft wel vervelende gevolgen voor 
ons geheugen (dit proefschrift).  

 
4. Pezdek en Lam (2007) beweren dat het DRM paradigma een 

“fail-safe” semantische priming taak is omdat het altijd pseudo-
herinneringen uitlokt. Onze DRM studie laat zien dat dit een loze 
bewering is. (dit proefschrift, hoofdstuk 10) 

 
5. Een forse toename in de subjectieve waarschijnlijkheid die 

mensen toekennen aan een fictieve gebeurtenis is een 
noodzakelijke stap op weg naar een pseudo-herinnering over 
zo’n gebeurtenis (dit proefschrift, hoofdstuk 10). 

 
6. Het waarschuwen voor vooroordelen en het gebruik van 

stereotypen schaadt meer dan dat het baat. 
 

7. Nederlanders zijn sterk in ophemelende woorden, Belgen in 
zelfrelativerende daden.  

 
8. Het is een misvatting in de wetenschap te denken dat de impact 

factor van een tijdschrift perfect correleert met de 
wetenschappelijke kwaliteit van een artikel in zo’n tijdschrift. Er 
zijn allerlei vertroebelende factoren die deze relatie kunnen 
beïnvloeden.  

 
9. Wetenschap = empirisme + politiek, waarbij niet altijd wordt 

gekozen voor falsificatie om meningsverschillen op te lossen.  
 

10. Vele psychiaters denken te weten wat volgens psychologen 
enkel objectief te meten valt.  

 
11. Mijn geheugen is het ding waarmee ik vergeet. 


