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Stellingen

Op behandelgroepsniveau heeft CGT de voorkeur boven IPT als behandeling voor 
paniekstoornis met of zonder agorafobie (dit proefschrift). 

De mediërende factoren voor behandeleffecten komen zowel in CGT als IPT voor 
paniekstoornis met agorafobie overeen met de theoretische grondslagen van CGT  
(dit proefschrift).

De kans dat een patiënt vroegtijdig wil stoppen met de behandeling  van een angststoornis 
is afhankelijk van het type angststoornis en het hoogste niveau waarop een patiënt werkzaam 
is geweest (dit proefschrift).

Factoren als co-morbiditeit, gebruik van psychofarmaca, opleidingsniveau, duur van de 
klachten en type angststoornis voorspellen de mate van algehele psychopathologische 
klachten voor en na de behandeling, maar niet de mate van verbetering door CGT  
(dit proefschrift). 

Het effect van protocollaire behandelingen op de arbeidsvreugde van therapeuten is minder 
eenduidig dan het effect ervan op de effectiviteit van behandelingen.

Psychologen moeten ervoor waken dat de grenzen van wat als psychisch problematisch 
wordt gezien opschuiven onder druk van een maatschappij die steeds hogere eisen stelt, en 
dat de verantwoordelijkheid voor problemen enkel bij het individu terechtkomt en niet bij 
de maatschappij.  

Dat de waarde van psychologische behandelingen vaak met een financieel argument 
wordt onderbouwd in plaats van met menselijk lijden illustreert de reikwijdte van de 
‘economisering’ van onze maatschappij.   

Acceptatie en berusting kunnen voor mensen even waardevol zijn als vermindering van 
klachten.  

Voor het algemeen welzijn zou het bevorderlijk zijn als psychologen zich meer bemoeien 
met andere disciplines, zoals economie, ruimtelijke ordening en politiek. 

Sommige peer reviews hebben weinig met objectieve beoordeling te maken, maar meer met 
het verdedigen van de eigen belangen. 

Nationale ‘geluks’-cijfers zouden gecorrigeerd moeten worden voor het aantal mensen dat 
anti-depressiva slikt en de mate waarin gelukkig zijn sociaalwenselijk is. 

Sjoertje Vos


