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STELLINGEN

Behorend bij het proefschrift:

Phobia: Contingencies, Cognitions, and Reflexes

Peter de Jong
16 September 1994

1.

Cbvona//on Was is niet louter een epifenomeen doch draagt bij aan de
instandhouding en intensivering van fobische angst (dit proefschrift).

2.

Zolang er geen a priori criteria zijn om te kunnen beoordelen of een gebeurtenis al dan niet zal leiden tot UCS-inflatie, is het beschrijven van het ontstaan
van fobische angst in termen van een UCS-inflatie-scenario niets anders dan
een tautologie (dit proefschrift).

3.

Bij enkelvoudige fobieën is de grootte van de oogknipperreflex gerelateerd aan
de uitkomst en prognose van behandeling (dit proefschrift).

4.

Aangezien het volledige citaat luidt: "ora/idu/n id « c m«w rana in c o l o r e
îano", kan "mens sana in corpore sano" het best worden opgevat als een
oproep tot meditatie; zulks impliceert dat deze frase ten onrechte wordt
gebruikt ter ondersteuning van de opvatting dat sportbeoefening zou leiden tot
een gezonde geest in een gezond lichaam.

5.

De bevinding dat koffie met Max Havelaar keurmerk uitsluitend in blinde
smaaktesten als beste uit de bus komt in dit tijdperk van "Douwe Egberts
koffie, lekkere koffie", illustreert de grote invloed van verwachtingen en
culturele connotatie op de smaakbeleving.

6.

Het dispuut tussen aanhangers van de stelling dat ronde zandkorreltjes het best
door de wind worden getransporteerd en voorvechters van de opvatting dat
juist hoekige zandkorreltjes het best worden getransporteerd door de wind
heeft zolang kunnen duren omdat beide kampen ten onrechte de windsnelheid
niet in hun overwegingen betrokken.

7.

Mensen met relatief lange armen zullen een lagere maximale zwaaifrequentie
kunnen bereiken dan mensen met relatief korte armen, omdat bij toenemende
Iengte van armen, de weerstand tegen hoekversnelling (1 + m.d,*) onevenredig sterk toeneemt in verhouding tot het maximaal leverbare moment (F • d j .

8.

Aangezien het ontbrekende werkwoord "geeft" is en niet "neemt", kan de
zinsnede uit de bergrede "cog o/n oo#, fanrf om wnrf" (Mat 5:38) niet worden
beschouwd als een legitimatie voor wraak.

9.

De relatief hoge frequentie endogène oogknippers bij onbehandelde depressieve patiënten, is mogelijk het gevolg van overmatig rumineren (de Jong &
Merckelbach, 1989).

10.

Verwachtingen spelen een centrale roi bij placebo-geïnduceerde pijnverlichting
(de Jong, van Baast & Arntz, 1994).

11.

De hoon die een inconséquente vegetariër over zich afroept, vormt een schril
contrast met de volkswijsheid "terw /ew <fan mete".

