
Hulpverleners kunnen via hun psychologische kenmerken bijdragen aan 
slachtoff erschap, maar dat betekent niet dat hen daarvan de schuld kan 
worden gegeven (‘blaming the victim’) (dit proefschrift )

Sociaal-demografi sche en situationele kenmerken zijn belangrijker voor het 
meemaken van agressie door burgers dan psychologische kenmerken 
(dit proefschrift )

Ambulance-, brandweer- en politiemedewerkers verschillen in hoe zij 
agressie ervaren en hun kenmerken verklaren op verschillende wijze de 
agressie-ervaringen (dit proefschrift )

De richting van het verband tussen kenmerken van hulpverleners en 
blootstelling aan agressie op het werk is moeilijk vast te stellen met 
behulp van vragenlijstonderzoek, zelfs als dit longitudinaal onderzoek betreft  
(dit proefschrift )

Organisaties kunnen bijdragen aan het welzijn van hun werknemers door hun Organisaties kunnen bijdragen aan het welzijn van hun werknemers door hun 
psychologische kenmerken en agressie-ervaringen te monitoren psychologische kenmerken en agressie-ervaringen te monitoren 
(dit proefschrift ) (dit proefschrift ) 

Onderzoeken op projectbasis vormen een goed startpunt en een goede Onderzoeken op projectbasis vormen een goed startpunt en een goede 
aanvulling op een promotieonderzoekaanvulling op een promotieonderzoek

Samenwerking tussen mensen met verschillende expertises maakt een artikel Samenwerking tussen mensen met verschillende expertises maakt een artikel 
ingewikkelder om te schrijven, maar levert meer valide conclusies opingewikkelder om te schrijven, maar levert meer valide conclusies op

Wetenschap kan bijdragen aan oplossingen zonder oplossingen te Wetenschap kan bijdragen aan oplossingen zonder oplossingen te 
onderzoekenonderzoeken

De optimale verhouding tussen onderzoek en onderwijs binnen een De optimale verhouding tussen onderzoek en onderwijs binnen een 
promotietraject verschilt tussen promovendi en zou dus maatwerk promotietraject verschilt tussen promovendi en zou dus maatwerk 
moeten zijnmoeten zijn

Activisme is geen noodzakelijke eigenschap voor een onderzoeker,  Activisme is geen noodzakelijke eigenschap voor een onderzoeker,  
volhardendheid welvolhardendheid wel

Als niets zeker is, is alles mogelijk (Margaret Drabble)Als niets zeker is, is alles mogelijk (Margaret Drabble)

Stellingen
behorende bij het proefschrift 

Emergency responders at risk – Lisa van Reemst
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