
STELLINGEN 

1. In de algemene bevolking wordt bij kinderen en jeugdigen een beperkte semen
hang gevonden tussen levensgebeurtenissen en probleemgedrag. Een zeer 
hoge levensgebeurtenissenscore verhoogt echter het risico op probleemgedrag 
aanzienlijk (dit proefschrift). 

2. Bij een subjectieve kwantificering van de stress verbonden aan levens
gebeurtenissen, door het meewegen van de betekenis die ouders en kind aan 
de gebeurtenissen geven, wordt bij kinderen en jeugdigen uit de algemene 
bevolking geen sterkere samenhang tussen !evensgebeurtenissen en probleem
gedrag aangetoond dan bij een objectieve kwantificering van de gebeurtenissen 
door externe deskundigen (dit proefschrift). 

3. In grootschalig epidemiologisch onderzoek kan men zich beperken tot het 
verzamelen van feitelijke informatie over levensgebeurtenissen door middel van 
een vragenlijst. Het gebruik van een tijdrovende en kostbare interviewprocedure 
is daarbij niet noodzakelijk (dit proefschrift). 

4. De betrouwbaarheid en de validiteit van de DSM-111-R-categorie "Post 
Traumatische Stress Stoornis" blijven vooralsnog onduidelijk (Goodyer, 1990, 
Life experiences, Development and Childhood Psychopathology, Chichester, 
Wiley & Sons, 220). 

5. Een al te positieve waardering van de eigen persoon, een overschatting van het 
eigen vermogen om de wereld om zich heen te controleren en beheersen en 
een onrealistisch optimisme zijn kenmerkend voor de belevingswereld van het 
'normale' individu (Taylor & Brown, 1988, Illusion and well-being: a social 
psychological perspective on mental health, Psychological Bulletin, 2, 193-210). 

6. Kinderen met gevoel voor humor zijn minder stress-gevoelig dan kinderen die 
een dergelijk gevoel niet of nauwelijks bezitten (Garmezy & Tellegen, 1984, 
Studies of stress-resistant children: methods, variables and preliminary findings. 
In: Morrison, Lord & Keating (eds.) Applied Developmental Psychology, val. 1, 
Orlando, Academic Press, 231-287). 

7. Onderzoeksbevindingen die niet overeenstemmen met wat algemeen voor waar 
wordt aangenomen lopen een grate kans genegeerd te worden. 



8. De nieuwe WAO-wetgeving is mede het gevolg van het feit dat artsen er 
nauwelijks in slagen om onomstotelijk aan te tonen dat er geen ziekte bestaat. 

9. Een zeiljacht wordt op de meeste koersen niet ''voortgestuwd" door de wind 
maar ''voortgetrokken". 

Stellingen behorende bij het proefschrift "De ontwikkeling en toepassing van een 
levensgebeurtenissenvragenlijst en van een levensgebeurtenisseninterview". 
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