Stellingen
1.

Het is al langer bekend dat psychopathie een multifactorieel construct is. In de forensisch
psychiatrische populatie kan psychopathie worden onderscheiden in vier factoren waarbij
geen

onderscheid

hoeft

te

worden

gemaakt

tussen

patiënten

met

een

persoonlijkheidsstoornis en patiënten met een psychotische stoornis. (dit proefschrift)
2.

Het aanbieden van sport resulteert bij forensisch psychiatrische patiënten in positieve
behandeleffecten. (dit proefschrift)

3.

Binnen de behandeling van reactieve agressie dient de aandacht meer te worden gericht op
impliciete cognities of attitudes die gerelateerd zijn aan agressie dan op expliciete cognities of
attitudes. (dit proefschrift)

4.

Veranderingen in negatief gedrag zijn in een gestructureerde setting zoals een forensischpsychiatrisch centrum moeilijk vast te stellen door middel van observatieschalen of
zelfrapportage vragenlijsten. Daarom dient de evaluatie van behandelprogramma’s zich naast
deze primaire uitkomstmaten van negatief gedrag ook te richten op secondaire
uitkomstmaten die veranderingen in positief gedrag in kaart brengen. (dit proefschrift)

5.

De effecten van psychomotorische therapie bij patiënten met agressieproblematiek beperken
zich tot de specifieke doelen van deze therapie. Psychomotorische therapie kan dan ook niet
als volwaardige behandeling worden gezien bij deze doelgroep. (dit proefschrift)

6.

In de huidige forensische psychiatrie worden interventies op gedragsniveau, zoals
rollenspellen, onvoldoende ingezet, terwijl deze een essentieel onderdeel vormen van
effectieve behandelprogramma’s voor forensisch psychiatrische patiënten.

7.

De verheerlijking van agressie in de media, gecombineerd met een kleine kans op een
veroordeling, leidt tot een toename van agressief gedrag bij psychisch labiele individuen.

8.

Binnen de huidige forensische psychiatrie bestaat er een te groot gat tussen empirische
wetenschap en klinische praktijk. Het is een primaire taak van het management dit gat in de
komende jaren te dichten, zodat de effectiviteit van behandelprogramma’s toeneemt.

9.

Binnen de forensische psychiatrie dienen er bij klinische diagnostiek en wetenschappelijk
onderzoek enkel meetinstrumenten te worden gebruikt waarvan de betrouwbaarheid en
validiteit zijn onderzocht binnen een forensisch psychiatrische populatie.

10. Het personeelsbeleid van forensisch psychiatrische instellingen moet gericht zijn op een
evenwichtige man-vrouw verhouding binnen de uitvoerende disciplines.
11. De agressie die vaak wordt geuit via media als Facebook, Twitter, Instagram en dergelijke
maakt dat beter van asociale dan van sociale media gesproken kan worden.

