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Stellingen 

 

1) De correlatie tussen een kleiner volume van de hippocampus en de ernst van vroegkinderlijke traumatisering 

duidt op een trauma-gerelateerde etiologie van dissociatieve identiteitsstoornis - (dit proefschrift) 

 

2) Vrouwen met authentieke gediagnosticeerde dissociatieve identiteitsstoornis zijn niet verhoogd suggestibel of 

gevoelig voor het creëren van valse herinneringen - (dit proefschrift) 

 

3) Wanneer DIS patiënten in een trauma-gerelateerde persoonlijkheidstoestand zijn, lijken ze moeite te hebben 

om het prefrontale pariëtale netwerk te activeren, hetgeen verband kan houden met intrusies van trauma-

gerelateerde herinneringen - (dit proefschrift)  

 

4) Er zijn verschillen in prestatie en hersenactivatie tijdens het verrichten van een werkgeheugentaak tussen 

patiënten met dissociatieve identiteitsstoornis en actrices die de stoornis nabootsen - (dit proefschrift) 

 

5) Het niet-autobiografische karakter van de n-back werkgeheugentaak maakt deze minder geschikt om DIS-

specifiek onderzoek mee te verrichten. 

 

6) Het werkgeheugen van een trauma-gerelateerde persoonlijkheidstoestand kan worden verbeterd door 

ondersteuning te bieden met bijvoorbeeld EMDR of exposure en daarmee de heftigheid van traumatische 

herinneringen te verminderen.  

 

7) Een van de valkuilen van de kindertijd is dat het niet nodig is iets te begrijpen om het ook te voelen. Tegen de 

tijd dat de ratio in staat is het gebeurde te begrijpen, zijn de wonden in het hart al te diep - Carlos Ruiz Zafon – 

De schaduw van de wind 

 

8) Hardlopen en goede wijn blijken uitstekende emotie-regulatie strategieën tijdens het doorlopen van een 

promotietraject.  

 

9) Zelfs met een ingezakte woningmarkt is het gemakkelijker om je huis te verkopen dan je proefschrift af te 

maken. 

 


