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Social predictors of psychotic 
experiences in adolescence

Auditieve vocale hallucinaties kunnen betrouwbaar en valide worden gemeten met een 
zelfrapportage vragenlijst. (dit proefschrift)  

Hoewel sociale cognitie veelal verminderd is bij mensen met een psychotische stoornis, 
zijn er onvoldoende aanwijzingen dat een verminderde sociale cognitie een algemene 
kwetsbaarheid is die bijdraagt aan het optreden van psychotische ervaringen in de vroege 
adolescentie. (dit proefschrift)

Er wordt geen samenhang gevonden tussen sociale cognitie en sociaal functioneren bij 
adolescenten uit de algemene bevolking, hoewel dit verband vaak wel aanwezig is bij 
mensen met een psychotische stoornis. (dit proefschrift)

(Over)beschermende opvoedingsstijlen in de kindertijd zijn voorspellend voor het optreden 
van psychotische ervaringen in de adolescentie, maar het is niet duidelijk of hier sprake is van 
een causaal verband. (dit proefschrift)

Jonge mensen met een verhoogd risico op psychose zoeken sociaal contact en steun 
wanneer ze een paranoïde ervaring hebben gehad, wat mogelijk beschermend is voor een 
eerste psychose.

Religiositeit kan niet alleen een bron van betekenis en steun zijn voor mensen met een 
psychotische stoornis, maar ook voor adolescenten met auditieve vocale hallucinaties. (dit 

proefschrift)

Het combineren van verschillende studiedesigns, variërend van meta-analyses over grote 
aantallen personen tot herhaalde metingen binnen één individu, is essentieel om unieke 
delen van dezelfde puzzel te belichten.

Het voorspellen van één toekomstig statisch moment op basis van één eerder statisch 
moment doet onvoldoende recht aan de ontwikkeling, patronen, fluctuaties en dynamische 
relaties in en tussen variabelen; hiervoor zijn herhaalde metingen nodig.

 “Science is a collaborative effort. The combined results of several people working together 
is often much more effective than could be that of an individual scientist working alone” –   
John Bardeen

“There is no clear boundary between mental health and mental illness. Psychological 
complaints exist on continua with normal behaviours and experiences. Where we draw the 
line between sanity and madness is a matter of opinion.” – Richard P. Bentall

Bijzondere ervaringen zijn eigenlijk tamelijk gewoon.
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        Laura A. Steenhuis, Groningen 2019

Stellingen behorend bij het proefschrift 


