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Mensen met slecht ziekte-inzicht en de diagnose schizofrenie lijken niet 
te profiteren van expliciete feedback op een cognitieve set-shifting taak 
(dit proefschrift)

Verlaagde activiteit in verschillende hersengebieden is mogelijk gerela-
teerd  aan zelfreflectie problemen bij mensen met slecht ziekte-inzicht 
en schizofrenie (dit proefschrift)

Het vermogen om de emotionele reactie van een andere persoon te 
voorspellen is gerelateerd aan sterkere activatie van hersengebieden 
betrokken bij autobiografisch geheugen en het inhiberen van zelf- 
perspectief bij mensen met slecht ziekte-inzicht (dit proefschrift)

Zowel het trainen van metacognitieve vaardigheden als het trainen van 
basale cognitieve vaardigheden leidt tot een verbeterd klinisch ziekte- 
inzicht (dit proefschrift)

Verbeterd ziekte-inzicht is gerelateerd aan verminderde connectiviteit 
van het linker fronto-pariëtale circuit en het default mode netwerk tij-
dens zelfreflectie (dit proefschrift)

Klinisch ziekte-inzicht en cognitief ziekte-inzicht lijken verschillend ger-
elateerd te zijn aan metacognitieve processen (dit proefschrift)

Goed ziekte-inzicht bestaat niet uit het accepteren van een diagnose 
of een label, maar betreft een complex proces van integreren van infor-
matie van jezelf en anderen in een coherente zelf-representatie 
(dit proefschrift)

Het is zeer goed mogelijk dat aan het einde van een promotietraject, 
wanneer stress toeneemt, perspectief nemen en zelfreflectie afnemen

If a cluttered desk is a sign of a cluttered mind, of what, then, is an emp-
ty desk a sign? – Einstein

Zowel wetenschappers als clinici zijn verantwoordelijk voor het verklein-
en van de kloof tussen wetenschap en praktijk
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