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Stellingen 

1. Onderlinge steun en zelfhulp bij herstel wordt in verband gebracht met
meer veerkracht, minder zelfgerapporteerde symptomen, een lager niveau
van zorgbehoeften en een kleinere kans op verblijf in een instelling. (dit
proefschrift)

2. De Nederlandse Empowerment Lijst (NEL) voorziet in de behoefte aan een
empowerment vragenlijst die cultureel gevoelig is. (dit proefschrift)

3. Eigengereidheid en eigen wijsheid zijn voorwaarden voor herstel; ziekte-
inzicht en therapietrouw zijn herstelondermijnend. (dit proefschrift)

4. Ultieme benutting van de kennis bijeengebracht in dit proefschrift is de
totstandkoming van een cliëntgestuurde ggz. (dit proefschrift)

5. In het jaar na de lancering van de beweging ‘De Nieuwe GGZ’ (DNG)
vertonen reacties in ggz-land opvallende overeenkomsten met ‘Het grote
gebeuren’ van Belcampo; in het oog springend is wat dat betreft de strofe:
‘het dagelijks leven werd met stroef geweld gehandhaafd’.

6. KOPP (kinderen van ouders met psychiatrische problemen) is de moderne
variant op het ‘blame-the-mother’- tijdperk van enkele decennia geleden
wat betreft jongeren met de diagnose ‘schizofrenie’.

7. Schizofrenie bestaat niet.
8. Media die incidenten, overlast en geweld met graagte terugkoppelen naar

psychische stoornissen zijn blind voor de ‘vooruitkoppeling’ van
kindermishandeling, -misbruik en –verwaarlozing aan psychische problemen
op latere leeftijd.

9. Door dit proefschrift moet nu de academische wereld er aan geloven: ook
daar kunnen gekke mensen zich bevinden.

10. Ervaringsdeskundigen rollen niet van de fabrieksband af; in hun
ontwikkeling moet worden geïnvesteerd door alle (toekomstige)
belanghebbenden.

11. Een ervaringsdeskundige doet aan deskundigheidsbevordering door nieuwe
crises en heropnames… en dus in de baas z’n tijd.

12. Het Achterhoekse ‘noaberschap’ was altijd al gebaseerd op wederkerigheid
in rollen en op onderlinge steun en zelfhulp: de Achterhoek is zo achter(lijk)
nog niet.


