
STELLING EN 

1. Fixaties kunnen worden opgevat als een actieve vorm van geleerde 
hulpeloosheid (dit proefschrift). 

2. Bestraffing van een vermijdingsrespons leidt niet zonder meer tot 
uitbreiding van responsen, zoalsMetznerbeweert. Zijn opvatting is 
bovendien niet in overeenstemming met de leertheorie (dit proef
schrift). 

3. Mineka en Kihlstrom constateren dat controleverlies, gegeven een 
voorgeschiedenis waarin controle bestond over een aversieve stimulus, 
ernstige disruptieve gevolgen kan hebben. Het is merkwaardig dat zij 
geen melding maken van het onderzoek van Maier in dezen (dit proef
schrift). 

4. Lange wachttijden voor onderzoek naar de mogelijkheid van een psycho
therapeutische behandeling dienen vermeden te worden. 

5. Het systeem van puntentelling ter bepaling van het nivo van weten
schappelijk onderzoek is niet onder alle omstandigheden bevorderlijk 
voor de kwaliteit van het onderzoek. 

6. Overdracht is een essentieel kenmerk van de gedragstherapie. 

7. Wetgeving ten aanzien van het beroep van psychotherapeut dient met 
speed tot stand te komen. 

8. De opleiding tot psychotherapeut dient na een universitaire docto
raal-opleiding (of daarmee gelijk te stellen opleiding) plaats te 
vinden. 

9. Het verdient aanbeveling de bezinning op de relevantie van criteria 
voor toelating tot psychotherapeutische opleidingen te bevorderen 
door onderzoek naar de voorspellende waarde van die criteria. 
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10. Dat de methode van de imaginaire confrontatie een vorm van flooding 
is, dient aannemelijk gemaakt te worden. 
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11. Het werkwoord epibreren dient nimmer in een verklarende woorden
lijs~ te worden opgenomen. 

12. Het schrijven van een proefschrift is als het lopen van een marathon, 
maar slechter voor de conditie. 
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