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Stellingen behorende bij het proefschrift

Bipolar disorder in daily life
mood and cortisol responses tot naturally occurring events
Rob Havermans
1.

De bevinding dat patiënten met een bipolaire stoornis niet verschillen van
gezonde proefpersonen in hun stemming en cortisol reacties op dagelijkse
gebeurtenissen (dit proefschrift), bevestigt Harry Stack Sullivan’s stelling dat
“we are all much more simply human than otherwise …” (Conceptions of
modern psychiatry, 1940 / 1953, p.16).

2.

Een verhoogde cortisol productie is geen ‘trait’ kenmerk van de bipolaire stoornis (dit proefschrift).

3.

In het beloop van de bipolaire stoornis zijn manische en depressieve terugvallen geassocieerd met onderscheiden risicofactoren (dit proefschrift).

4.

Het is van wetenschappelijk en klinisch belang dat snel een betaalbaar en handig instrument voor experience sampling beschikbaar komt voor de dagelijkse
klinische praktijk (dit proefschrift).

5.

Er is weinig onderzoek gedaan naar de effectiviteit van steunende gesprekken,
vaktherapieën en multidisciplinair overleg bij de behandeling van depressies,
terwijl aan die activiteiten veel tijd wordt besteed.

6.

Zonder subjectiviteit zou de psychiatrie veel duidelijker zijn, net zoals de wereld zonder werkelijkheid veel beter te begrijpen zou zijn.

7.

Een manager zorg in een GGZ-organisatie is een leider zonder volgelingen.

8.

De illusie dat onze psychische functies en zelfs onze identiteit in onze hersenen
zitten, wordt mede in stand gehouden door het feit dat dit orgaan omgeven is
door een stevige schedel (geïnspireerd door Alva Noë: Out of our heads).

9.

De stelling dat God niet bestaat is geen conclusie, maar het vertrekpunt om het
bestaan op een niet-dogmatische wijze betekenis te geven (geïnspireerd door
Alain de Botton: Religion for atheists).

10. Gelukkig zijn mensen niet te verklaren.
11. Er is een groot verschil tussen af en bijna af (uitspraak Philippe Delespaul tijdens gesprek over afronding proefschrift bij de ingang van Vijverdal).
Maastricht, 17 januari 2013

