
STEL] 

I 

Het is onjuist vervreemdingsverschijnselen primair als ziekteverschijnselen te 
klasseren. (Dit proefschrift) 

I! 

In de definiëring van het centrale kenmerk der vervreemding door o.a. 
Ackner, Schilder en Sedman, nl. de verandering in de beleving van zichzelf 
en/ of de buitenwereld, wordt ten onrechte de nadruk gelegd op het onwer
kelijkheidskarakter van deze ervaring. Juister is het oog te hebben voor het 
feit dat het gaat om een nieuwe werkelijk.heidservaring, die niet in het vroe
gere zelfconcept past. 

Ackner B. (1954), Depersonalisation. J. of Mental Science, pag. 838-872. 
Schilder P. (1914), Selbstbewusztsein und Persönlichkeitsbewusztsein. 
Sedman G. (1970), Theoriesof Depersonalisation: A Reappraisal. 

J. Psychiat. pag. l-14. 

1!1 

De door Van Hasselt beschreven co-integratie biedt de mogelijkheid verband 
te leggen tussen de in dit proefschrift behandelde positieve en negatieve 
aspecten der vervreemdingsbeleving. 

Hasselt A. van (1977), Het integratiebegrip in de psychiatrie. 

IV 

Wanneer in het ziektebegrip behalve medisch-biologische ook interactionele 
en sociale aspecten worden opgenomen heeft dit consequenties voor de so
ciale wetgeving en het begrip arbeidsongeschiktheid op grond van ziekten en 
gebreken. 

V 

Infectiegevaar is in zijn algemeenheid een oneigenlijk argument wanneer het 
gebruikt wordt om bezoek aan een kind in een ziekenhuis te beperken of te 
belemmeren. 



IN GEN 

VI 

De combinatie van terbeschikkingstelling van de regering en gevangenisstraf 
dient uit de strafrechtspleging te verdwijnen. 

VII 

Voorwaardelijke gratie is "gratie zonder gratie". Gratiëring zou onvoorwaar~ 
delijk dienen te zijn gezien het wezen van het gratiebegrip. 

VIII 

De anti-vivisectiestichting verdient het gehoord te worden in haar streven 
dierproeven te doen staken, ook daar waar haar argumenten als "onweten
schappelijk" worden afgedaan. 

IX 

Techniek is een vorm van magie. 

x 

Ziekzijn is een therapie. 

XI 

Door levensverzekeringspremies aftrekbaar te stellen voor de belastingen, 
worden levensverzekeringsmaatschappijen door de staat bevoordeeld boven 
de individuele mens, die zijn risico zelf wil dragen. De hoogte van verzeke
ringsgebouwen toont dit "torenhoog". 


