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1.  Een toename van angst en depressie symptomen bij jonge kinderen in de algemene populatie hangt 

samen  met een verminderd psychosociaal en schools functioneren als zij 10 jaar oud zijn  

(dit proefschrift). 

 

2. Adolescenten met angststoornissen ervaren meer problemen op sociaal gebied dan niet-angstige 

adolescenten,  waaronder verminderde sociale competentie, interpersoonlijke problemen en pesten  

(dit proefschrift). 

 

3. Omdat de gemiddelde leeftijd waarop angststoornissen ontstaan verder reikt dan de reguliere 

schoolperiode, dienen preventieprogramma’s zich evenzeer te richten op jongvolwassenen 

(dit proefschrift). 

 

4. De familiale aggregatie van angststoornissen komt tevens tot uiting in de samenhang van 

verschillende  soorten cognitieve biases bij kinderen met een angststoornis en hun ouders  

(dit proefschrift). 

 

5.  Omdat zowel experimentele als controle condities van aandacht bias modificatie tot angstreductie 

bij  kinderen en adolescenten met een angststoornis leiden, is er meer onderzoek nodig naar de 

werkingsmechanismen van deze interventie (dit proefschrift). 

 

6. De meest belangrijke vragen om te beantwoorden zijn, in een dynamisch onderzoeksveld, 

waarschijnlijk niet dezelfde vragen als die eerdere onderzoekers stelden (naar Colin MacLeod, 2018). 

 

7. Het charisma van het extraheren van gunstige p-waarden uit subgroepen zou moeten worden 

weerstaan (Jacob Lubsen).   

8.  Het sinds 2015 onderbrengen van de financiering van de GGZ bij de gemeente heeft, mede door de 

versnippering van zorg en de verhoogde administratieve druk op behandelaren, het uitvoeren van 

wetenschappelijk onderzoek in de kinder- en jeugdpsychiatrie bemoeilijkt. 

9.  Het overwinnen van een mentale stoornis is mogelijk met de juiste behandeling en zorg, hoewel wat 

juist is verschillende betekenissen kan hebben. 

10.  Het delen van imposter-gedachten in de wetenschap zal eerder tot verbinding dan ontmaskering 

leiden. 

 

11. The willingness to show up changes us, it makes us a little braver each time (Brené Brown). 

 


