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STELLINGEN
Behorende bij het proefschrift
Solution-Focused Support of People with Intellectual Disabilities
John Roeden
Maastricht, 19 december 2012

1.

Solution-Focused Brief Therapy leidt tot reductie van probleemgedrag en tot
verbetering van het psychische functioneren van cliënten met lichte verstandelijke
beperkingen (dit proefschrift).

2.

Solution-Focused Coachen van teams van begeleiders van cliënten met
verstandelijke beperkingen leidt tot verbetering van proactief handelen van die
teams en tot verbetering van de relaties tussen cliënten en begeleiders (dit
proefschrift).

3.

Solution-Focused Brief Therapy en het burgerschapsparadigma delen
fundamentele uitgangspunten, namelijk de eigen kracht van mensen met
verstandelijke beperkingen en het streven naar verbetering van de kwaliteit van
hun bestaan (dit proefschrift).

4.

Twitter definitie van oplossingsgericht coachen (OC) in exact 140 tekens: OC met
teams bereikt het team doel stapsgewijs via ideeën uit verleden, heden en
toekomst, n.a.v. een begeleidingsprobleem van één VB-cliënt (dit proefschrift).

5.

‘Mensen met VB’ zijn ‘people with ID’s’ zijn ‘people with ideas’ zijn ‘mensen met
ideeën’.

6.

Oplossingsgerichte gedragstherapeutische functieanalyses en probleemgerichte
gedragstherapeutische functieanalyses zijn twee zijden van dezelfde medaille
(Roeden, J. & Bannink, F., 2007, Gedragstherapie, 40, 251–268).

7.

Mensen met lichte verstandelijke beperkingen die zorg mijden vallen volgens vele
hulpverleners tussen de wal en het schip. Tussen de wal en het schip ligt een zee
aan mogelijkheden.

8.

Het methodisch coachen van teams op begeleidingsstijl kan zich beter
concentreren op één cliënt per bespreking dan op meerdere cliënten per
bespreking.

9.

Zorgaanbieders dienen het wonen, werken en recreëren van cliënten in de natuur
te stimuleren, aangezien een groene omgeving (‘vitamine G’) een aangetoonde
positieve invloed heeft op de ervaren en objectieve gezondheid van mensen
(Maas, J., 2009, Utrecht: Nivel).

10. Een barokke en een wetenschappelijke schrijfstijl sluiten elkaar niet uit, getuige het
gehele oeuvre van Johann Sebastian Bach.

