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Stellingen behorende bij het proefschrift

Carrying on or giving in 
Processes of self-control and ego depletion

Hugo Alberts

1.	 Succesvolle	zelfcontrole	is	niet	alleen	een	kwestie	van	energie		
	 (dit	proefschrift).

2.	 Middels	onbewuste	beïnvloeding	kan	het	optreden	van	ego	depletion	worden		
	 tegengegaan	(dit	proefschrift).

3.	 Wanneer	de	aandacht	wordt	afgeleid	van	de	onplezierige	sensaties	waarmee	
	 het	uitoefenen	van	zelfcontrole	gepaard	gaat,	verbeteren	de	prestaties		
	 (dit	proefschrift).

4.	 Het	energiemodel	benadrukt	de	grenzen	van	zelfcontrole.	Om	meer	inzicht	
	 te	verkrijgen	in	de	determinanten	van	zelfcontrole	zou	het	beter	zijn	om	de	
	 nadruk	op	de	flexibiliteit	en	relativiteit	van	deze	grenzen	te	leggen		
	 (dit	proefschrift).

5.	 In	essentie	is	het	maken	van	muziek	gelijk	aan	het	schrijven	van	een	artikel:		
	 beide	betreffen	een	zoektocht	naar	subtiliteit,	minimalisme	en	esthetiek.	

6.	 Het	op	goede	gronden	proberen	te	weerleggen	van	een	heersende	theorie	
	 ten	faveure	van	een	alternatief	is	een	geschikte	onderzoeksstrategie,	maar	is	
	 niet	per	definitie	een	doeltreffende	publicatiestrategie.

7.	 Hoewel	het	nastreven	van	significante	effecten	een	goede	drijfveer	vormt	
	 voor	de	onderzoeker,	zal	het	behalen	ervan	slechts	een	kortstondige		
	 verhoging	in	diens	subjectief	welzijn	teweegbrengen.	Daarom	werkt		
	 onderzoek	doen	verslavend.		
	 Sheldon,	K.	M.,	&	Lyubomirsky,	S.	(2006).	Achieving	sustainable	gains	in	happiness:	Change		 	
	 your	actions,	not	your	circumstances.	Journal of Happiness Studies, 7,	55-86.	

8.	 Inspiratie	voor	het	verrichten	van	onderzoek	biedt	zich	eerder	aan	onder	het		
	 genot	van	een	biertje	dan	achter	het	bureau	op	de	werkplek.	

9.	 De	wijze	heeft	geen	verlangen	zijn	waarde	uit	te	stralen	(Lao-tse).

10.	 Het	vereist	zelfcontrole	om	onderzoek	naar	zelfcontrole	te	doen.	
	


