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Stellingen proefschrift

1. Negatieve zelf-associaties maken mensen kwetsbaar voor depressieve terugval 

(hoofdstuk 2 van dit proefschrift).

2. Het versterken van positieve zelf-associaties kan een bijdrage leveren aan het 

voorkomen van terugval (hoofdstuk 2 van dit proefschrift).

3. Cognitieve reactiviteit is niet relevant voor het ontwikkelen van een eerste 

depressieve episode (hoofdstuk 3 van dit proefschrift).

4. Bij mensen met meerdere depressieve episoden in het verleden maakt verhoogde 

cognitieve reactiviteit kwetsbaar voor terugval in een volgende depressieve 

episode (hoofdstuk 3 van dat proefschrift).

5. Aandachtsbias voor negatieve en/of positieve informatie speelt geen rol van 

betekenis bij terugval in een depressieve episode (hoofdstuk 5 van dit proefschrift).

6. Mensen met een huidige depressieve stoornis worden niet gekenmerkt door een 

vertekening in hun aandacht (hoofdstuk 4 van dit proefschrift).

7. De afwezigheid een hoge Cronbach’s alpha als maat van interne betrouwbaarheid 

betekent niet dat de Exogene Cueing Taak dus onbetrouwbaar is (hoofdstuk 5 van 

dit proefschrift).

8. Het schrijven van een proefschrift in deeltijd vertoont veel overeenkomsten met 

het fietsen van Tilff-Bastogne-Tilff; kwestie van doen, lang volhouden en zeker de 

moeite waard.


