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Stellingen

behorend bij het proefschrift

Ethnic minority position as risk indicator  
for autism-spectrum and psychotic disorders

E.M.A. van der Ven

1. De omstandigheden na migratie zijn crucialer voor het risico op psychose dan 
premigratie-factoren of het migratieproces zelf. (dit proefschrift)

2. Een gebrek aan kansen en onvrede over de Nederlandse maatschappij, in combinatie 
met beperkte ouderlijke controle, is vruchtbare grond voor afwijkend gedrag onder 
Marokkaans-Nederlandse jongens, wat kan leiden tot vervreemding en uiteindelijk tot 
de ontwikkeling van psychotische symptomen. (dit proefschrift)

3. Emigranten zijn geen onaangepaste einzelgängers. (dit proefschrift)   

4. Success is in the eye of the beholder: slechte woonomstandigheden, werkeloosheid of 
laaggeschooldheid hebben pas een pathologische uitwerking als deze door een persoon 
als vernederend ervaren worden. (dit proefschrift)

5. Door gen-omgevingsinteracties en gen-omgevingscorrelaties volledig toe te rekenen 
aan het effect van genen, is de erfelijkheidsindex voor complexe aandoeningen zoals 
psychose een misleidend hoog cijfer.

6. Veel wetenschappers zijn halsstarrig op zoek naar de richting van een effect, terwijl in 
werkelijkheid veel associaties van wederkerige aard zijn. 

7. Door patiënten met psychose uit angst voor terugval te behoeden voor psychologische 
behandeling voor doorgemaakt trauma of chronische gekrenktheid doen we hen ernstig 
tekort. 

8. In het huidige politieke klimaat, waarin grote groepen vluchtelingen in een kansarme 
minderheidspositie terecht dreigen te komen, kunnen we op basis van de bevindingen 
in dit proefschrift voorspellen dat we nog lang niet van de psychose-epidemie onder 
etnische minderheden in Europa verlost zijn. 

9. “Ik hoor er tweezijdig niet bij: enerzijds omdat ik niet bij de Nederlandse of Marokkaanse 
groep hoor, anderzijds leef ik in een wereld die anderen niet begrijpen”. (Salima, een patiënt)

10. Achterdocht, megalomanie en betrekkingsideeën zijn universele, menselijke ervaringen.

11. “Niets brengt ons zo dicht bij de waanzin als wanneer we ons van anderen onderscheiden, 
en niets dient zozeer het behoud van het gezond verstand als onopvallend leven te 
midden van veel mensen”. (Uit: Wilhelm Meisters Lehrjahre, Johann Wolfgang Goethe) 

Maastricht, 22 april 2016


