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Stellingen behorend bij het proefschrift

Victimization in psychosis 
a body-oriented and social cognitive approach

E.c.D. van der stouwe

1. Het inzetten van PMT met kickbokselementen (BEATVIC) in de GGZ is haalbaar: 
behandelaren zijn bereid patiënten te verwijzen en patiënten zijn enthousiast en bereid 
om deel te nemen. |  dit proefschrift

2. Op basis van gevalideerde vragenlijsten leidt BEATVIC niet tot veranderingen op 
(factoren welke verondersteld worden samen te hangen met) slachtofferschap op korte 
termijn.  |  dit proefschrift

3. Mensen met een psychotische stoornis die in het verleden slachtoffer zijn geweest 
reageren op boze gezichtsexpressies met deactivatie van het sensorimotor netwerk, wat 
zou kunnen duiden op een ‘bevries’ reactie op dreigende informatie. |  dit proefschrift

4. BEATVIC leidt tot verhoogde activatie van het salience netwerk in respons op dreigende 
gezichten, wat zou kunnen duiden op een toename in alertheid op potentieel gevaarlijke 
situaties. |  dit proefschrift

5. Bewegingsinterventies hebben een positief effect op het gedrag, de cognitie, 
fysieke uitkomstmaten en het brein voor zowel ‘gezonde’ mensen als mensen met een 
psychotische stoornis en verdienen een belangrijke rol in de gezondheidszorg. |  dit 
proefschrift

6. Neuro-imaging studies naar de effecten van bewegingsinterventies zouden hun 
focus moeten verbreden door bijvoorbeeld na te gaan welke (veranderingen in) 
hersenprocessen onderliggend zijn aan positieve effecten op cognitie, zoals sociale 
cognitie, of symptomen, zoals negatieve symptomen. |  dit proefschrift

7. Er bestaat gelijkenis tussen een promotietraject en de BEATVIC-interventie 
waarbij de betrokkene op een ervaringsgerichte manier met behulp van trainers en 
ervaringsdeskundigen bedreven raakt in het verschijnsel weerbaarheid.

8. Voor een poging om de mens te begrijpen is een holistische benadering noodzakelijk 
met oog voor biologie, psychologie, filosofie, cultuur en het spirituele.

9. Words reduce reality to something the human mind can grasp, which isn’t very much. 
| Eckhart Tolle

10. De psychiatrie is de spiegel van de samenleving. | Dirk de Wachter
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