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Stellingen 
 

Behorend bij het proefschrift van Hilde Tjeerdema 
 

The story of the delinquent Asperger. On connecting autistic 
conditions to delinquency 

 
 

1. De vraag of er altijd al een verband is geweest tussen het Syndroom van 
Asperger en delinquentie veronderstelt ten onrechte dat het ‘Syndroom van 
Asperger’ staat voor een vaststaand type mens met een vaststaand type 
delinquent gedrag (hoofdstuk 1).  

 
2. In de forensische psychiatrie hoort het opstellen van voorbeeldportretten bij de 

heuristiek van het ontdekken (hoofdstuk 2).  
 
3. De term ‘doorwerking’ creëert laveerruimte in de passage van de forensische 

psychiatrie naar het recht omdat deze vaag en flexibel genoeg is om een 
causaliteitsuitspraak te omzeilen, maar tegelijk specifiek genoeg is om elkaar te 
begrijpen (hoofdstuk 3).  

 
4. De eerste rapporten van het Pieter Baan Centrum met daarin diagnoses op het 

autistische spectrum tonen onwennigheid met het deductief-nomologische 
verklaringsmodel (hoofdstuk 4).  

 
5. Bij een verschuiving in type verklarende modellen, krijgen experts eerder meer 

dan minder ruimte voor verschillende soorten redeneringen (hoofdstuk 4).  
 

6. Overtuigende pro Justitia rapportages laten zich lezen als goede detectives 
(hoofdstuk 5).  

 
7. Het is een systeemfout in onze geestelijke gezondheidzorg dat een psychiatrisch 

ziektelabel voorwaardelijk is voor hulp.  
 
8. Sinds de KNMI voor het afgeven van een weeralarm kleurcodes gebruikt, is het 

aantal mensen met angst voor het weer (caelumphobia) sterk toegenomen.  

 

	



	


