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Stellingen behorend bij het proefschrift 

 

Unraveling the role of client-professional communication in  

adolescent psychosocial care 

 

1. Cliëntgerichte communicatie vraagt van professionals dat zij de individuele behoeften 

van hun cliënten kennen en begrijpen, en hun communicatie daarop aanpassen. (dit 

proefschrift) 

2. Ervaringen met hulpverleners in het verleden, verwachtingen over de zorg en type 

problematiek zijn belangrijke voorspellers van de communicatiebehoeften van 

adolescenten en hun ouders. (dit proefschrift) 

3. Gezamenlijke besluitvorming wordt vaak gezien als een belangrijke voorwaarde voor 

goede zorg, maar adolescenten vinden dit naar verhouding het minst belangrijke 

communicatieaspect. (dit proefschrift) 

4. Cliëntgerichte communicatie draagt bij aan de kwaliteit van de psychosociale zorg voor 

adolescenten met emotionele en gedragsproblemen. (dit proefschrift) 

5. Het combineren van kwantitatieve en kwalitatieve onderzoeksmethoden verrijkt het 

beeld van cliënt-professional communicatie in de psychosociale zorg voor adolescenten. 

(dit proefschrift) 

6. De gedetailleerde analyse van weet ik niet – antwoorden levert nuancering op van de 

beschrijving van dit type cliëntgedrag en concretisering van mogelijk hulpverlenend 

handelen in professionele handboeken. (dit proefschrift)   

7. Serieus inzetten op de eigen kracht van cliënten betekent dat professionals moeten 

leren hoe zij in hun communicatie beter kunnen aansluiten bij de behoeften van hun 

cliënten.  

8. Multidisciplinaire samenwerking in onderzoek leidt tot betere kwaliteit van het 

onderzoek en versterkt het persoonlijk en professioneel functioneren van alle 

betrokkenen. 

9. Om in goede harmonie met je paard te kunnen werken is het essentieel dat je eerlijk en 

open met hem of haar communiceert, in de omgang met mensen is dat niet anders. 

10. When you talk you are only repeating what you know. But if you listen, you may learn 

something new. (Dalai lama) 

11. Those who cannot change their minds cannot change anything. (George Bernard Shaw) 

12. If you can’t explain it simply, you don’t understand it well enough. (Albert Einstein)  


