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1. Het grootste deel van de psychiatrische patiënten ervaart frequenter woede, en is 
bovendien geneigd die woede frequenter te uiten, dan mensen uit de algemene 
populatie (dit proefschrift).  

2. Een dispositie tot woede hangt consistent samen met een verstoring in de 
neurocognitieve verwerking van fouten; des te groter het onvermogen fouten 
adequaat te verwerken, des te groter de kans op een dispositie tot woede (dit 
proefschrift). 

3. Een gebrekkige capaciteit om motorische responsen te inhiberen is niet consistent 
gerelateerd aan een dispositie tot woede. Een gebrekkige respons inhibitie lijkt dus 
geen belangrijke rol te spelen bij een dispositie tot woede (dit proefschrift).  

4. Hoewel boos rumineren boosheid in stand houdt dan wel versterkt, leidt boos 
rumineren niet tot een verminderde impulscontrole zoals gemeten met een 
gedragstaak (dit proefschrift).  

5. Tot op heden is er onvoldoende tot geen bewijs dat mentale vermoeidheid leidt tot 
verminderde controle over boosheid na provocatie; zelfs wanneer proefpersonen 
vermoeid en geprovoceerd zijn, blijken zij nog steeds in staat prosociaal gedrag te 
vertonen (dit proefschrift). 

6. Het betrouwbaar inzetten van elektro-encefalografie als diagnostisch instrument met 
voldoende voorspellende validiteit in de klinische praktijk zal net zo moeizaam blijken 
voor een wetenschapper als het is voor een psychiatrisch patiënt om tijdens afname 
hiervan stil te zitten.   

7. De reden dat conflicten eeuwen lang kunnen blijven voortbestaan, is dat een poging 
tot vergelding vrijwel altijd leidt tot een nieuwe poging tot vergelding, aangezien de 
ontvangers en boodschappers veelal niet overeen kunnen komen in de correcte 
toepassing van de opvatting  “oog om oog, tand om tand”. Hiervoor is een 
bovenmenselijk, empathisch vermogen vereist.  

8. De brug tussen wetenschap en praktijk is tot op heden voor vele wetenschappers en 
clinici één brug te ver. 

9. Discussion is an exchange of knowledge; an argument an exchange of ignorance 
(Robert Quillen) 

10. The sweet is never as sweet without the sour, and every PhD knows the sour. 
Aangepaste versie van een uitspraak van Brian uit de film Vanilla sky geschreven door  
Cameron Crowe. 

11. There are no facts, only interpretations (Friedrich Nietzsche).    


