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1. Het gebruik van Virtual Reality (VR) voor de behandeling van PTSS is een effectieve 

behandelmethode vergeleken met andere actieve traumabehandelingen en significant 

beter dan inactieve controlecondities, zoals bijvoorbeeld een wachtlijst of een ‘minimale 

aandacht’ conditie. (dit proefschrift) 

 

2. De 3MR interventie is geschikt om als standalone interventie in te zetten voor de 

behandeling van PTSS. (dit proefschrift) 

 

3. Het gebruik van de multimedia tools van het 3MR systeem heeft geen toegevoegde 

waarde als men kijkt naar bijvoorbeeld het verminderen van intrusies door een negatieve 

ervaring, maar het motiveert deelnemers wel om over langere tijd dezelfde tekstlengte te 

blijven schrijven tijdens schrijfoefeningen over de negatieve ervaring, wat een 

voorspeller van verbetering is. (dit proefschrift) 

 

4. Een belangrijk aandachtspunt bij de implementatie van 3MR in de klinische praktijk is 

niet alleen de verdere beoordeling van de werkzaamheid en de technische haalbaarheid 

van deze applicatie, maar ook de patiënt- en therapeutacceptatie. (dit proefschrift) 

 

5. Het huidige klimaat in de GGZ vraagt om een open houding ten opzichte van het gebruik 

van behandelwijzen met een lagere therapeut betrokkenheid zoals computergestuurde 

behandelingen voor de behandeling van PTSS. Dit als uitbreiding op het aanbod van 

reeds bestaande en effectief bevonden behandelingen die therapeut intensief zijn, zoals 

cognitieve gedragstherapie of EMDR. (dit proefschrift) 

 

6. Het is voor een therapeut mogelijk om op afstand (bijvoorbeeld via internet) een goede 

therapeutische relatie op te bouwen met een patiënt. (Knaevelsrud & Maercker, 2007) 

 



7. Om te begrijpen wat therapeuten beweegt bij hun ervaren ‘drivers’ en ‘barriers’ met 

betrekking tot het gebruik van eMental Health toepassingen, is het belangrijk om naast 

vragenlijstdata ook gegevens te verzamelen via diepte-interviews. (Feijt et al., 2018) 

 

8. ‘Als klinische psychologie voortgang wil boeken in het begrijpen van de exacte effecten 

van variaties in klinische procedures is het noodzakelijk om interdisciplinair onderzoek te 

doen samen met informatica’. (dr. Myrthe L. Tielman) 

 

9.   Elke psycholoog is een onderzoeker. 

 

10. ‘The very best proof that something can be done is that someone has already done it’. 

(Bertrand Russel) 

   

11.   ‘All the statistics in the world can’t measure the warmth of a smile’. (Chris Hart) 


