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Stellingen behorend bij het proefschrift

On the assessment of symptom validity in refugee mental health

Douwe van der Heide, 27 mei 2021 

1. Klinische observatie, zelfs gedurende langere tijd in een gespecialiseerd centrum, volstaat 

niet om gebrekkige symptoomvaliditeit uit te sluiten bij asielzoekers en vluchtelingen die 

zich presenteren met ernstige psychiatrische klachten. (dit proefschrift)

2. Als bij hen (ook) sprake is van gebrekkige symptoomvaliditeit, lopen asielzoekers en 

vluchtelingen die vanwege psychiatrische klachten zijn opgenomen, aanmerkelijke 

gezondheidsrisico’s. (dit proefschrift)

3. Patiënten met ernstige dissociatieve symptomen neigen tot afwijkende scores op 

symptoomvaliditeitstests. Asielzoekers en vluchtelingen die vanwege psychiatrische 

klachten zijn opgenomen, vormen hierop geen uitzondering. (dit proefschrift)

4. Het spiegelteken is mogelijk wel een psychotisch symptoom, maar het is bij de meeste 

mensen die het rapporteren niet een aanwijzing voor een op handen zijnde psychotische 

ontregeling. (dit proefschrift)

5. Patiënten die bij het invullen van een vragenlijst met onwaarschijnlijke symptomen blijk 

geven van over-rapportage, kruisen doorgaans ook veel klachten aan bij het invullen van 

een standaard klachtenlijst. Asielzoekers en vluchtelingen die vanwege psychiatrische 

klachten zijn opgenomen vormen hierop geen uitzondering. (dit proefschrift)



6. Bij asielzoekers en vluchtelingen die vanwege psychiatrische klachten zijn opgenomen, 

is gebrekkige symptoomvaliditeit sterker geassocieerd met de juridische procedures 

waarin zij verwikkeld zijn dan met een slechte beheersing van de taal van het gastland. 

(dit proefschrift) 

7. Bij patiënten met psychotische symptomen moeten striktere afkappunten worden 

gehanteerd op prestatievaliditeitstests om te voorkomen dat er te snel tot gebrekkige 

prestatievaliditeit wordt geconcludeerd. Asielzoekers en vluchtelingen die zijn opgenomen 

met psychotische klachten vormen hierop geen uitzondering. (dit proefschrift)

8. Bij asielzoekers en vluchtelingen die vanwege psychiatrische klachten zijn opgenomen kan, 

ondanks alle vertekenende factoren, het zogeheten “floor effect” van prestatievaliditeitstests 

zich nog steeds voordoen. (dit proefschrift)

9. Gebrekkige symptoomvaliditeit geeft diagnostische onzekerheid. Dit kan aanleiding zijn 

om af te zien van (verdere) behandeling, zeker als behandeling gepaard kan gaan met 

schadelijke neveneffecten. Immers: “In dubio, abstine”. (dit proefschrift)

10. Psychiatrische patiënten die bij een cognitieve test scoren op zwakbegaafd niveau, kunnen 

nochtans slimmer zijn dan hun behandelaars. 




