
 

 

 University of Groningen

Breaking the cycle?
Havinga, Petra

DOI:
10.33612/diss.112725525

IMPORTANT NOTE: You are advised to consult the publisher's version (publisher's PDF) if you wish to cite from
it. Please check the document version below.

Document Version
Publisher's PDF, also known as Version of record

Publication date:
2020

Link to publication in University of Groningen/UMCG research database

Citation for published version (APA):
Havinga, P. (2020). Breaking the cycle? intergenerational transmission of depression/anxiety and
opportunities for intervention. [Thesis fully internal (DIV), University of Groningen]. Rijksuniversiteit
Groningen. https://doi.org/10.33612/diss.112725525

Copyright
Other than for strictly personal use, it is not permitted to download or to forward/distribute the text or part of it without the consent of the
author(s) and/or copyright holder(s), unless the work is under an open content license (like Creative Commons).

The publication may also be distributed here under the terms of Article 25fa of the Dutch Copyright Act, indicated by the “Taverne” license.
More information can be found on the University of Groningen website: https://www.rug.nl/library/open-access/self-archiving-pure/taverne-
amendment.

Take-down policy
If you believe that this document breaches copyright please contact us providing details, and we will remove access to the work immediately
and investigate your claim.

Downloaded from the University of Groningen/UMCG research database (Pure): http://www.rug.nl/research/portal. For technical reasons the
number of authors shown on this cover page is limited to 10 maximum.

Download date: 24-05-2023

https://doi.org/10.33612/diss.112725525
https://research.rug.nl/en/publications/97a6c9a1-23cd-40f8-9baa-136831d042b6
https://doi.org/10.33612/diss.112725525


Stellingen behorende bij het proefschrift

Breaking the cycle?

Intergenerational transmission of depression/anxiety
and opportunities for intervention

Petra Havinga

1. Dat kinderen van patiënten met een depressie of angststoornis (‘kinderen van’) ooit in hun
leven te maken krijgen met soortgelijke problemen als hun ouders is eerder regel dan
uitzondering (dit proefschrift).

2. Familie functioneren vormt een belangrijk aangrijpingspunt voor preventie van
stemming/angststoornissen bij ‘kinderen van’ (dit proefschrift).

3. Zowel depressieve symptomen van de moeder als depressieve symptomen van de vader
dragen bij aan het risico op depressieve symptomen bij het kind, en wel in gelijke mate
(dit proefschrift).

4. Bijna alle ‘kinderen van’ die zelf ook een stemming/angststoornis hebben ontwikkeld zoeken
uiteindelijk hulp, bijvoorbeeld bij de huisarts of psycholoog (dit proefschrift).

5. Het is mogelijk om depressies en angststoornissen te voorkomen bij kinderen van ouders met
een depressie of angststoornis, of in ieder geval het ontstaan ervan uit te stellen (dit proefschrift).

6. Er dient er een omslag in denken, doen en werkwijze plaats te vinden binnen de volwassenen
ggz om te zorgen dat aandacht voor ouderschap en het welzijn van de kinderen een standaard
onderdeel is van de dagelijkse behandelpraktijk (vrij naar Lies Wenselaar).

7. Kinderen van ouders met psychische problemen hebben vaak behoefte om te weten wat er met
hun vader of moeder aan de hand is. In Noorwegen is bij wet vastgelegd dat
gezondheidszorgprofessionals hierover met ouders in gesprek gaan. Nederland kan hier een
voorbeeld aan nemen.

8. Vroeg begonnen is een toekomst gewonnen.

9. Alleen investeren in behandeling van bestaande depressies en angststoornissen en niet in
preventie is dweilen met de kraan open.

10. Intergenerationele overdracht van psychische aandoeningen moet een duidelijke plek krijgen
binnen de opleidingen voor professionals die hiermee te maken krijgen in hun beroepspraktijk,
bijvoorbeeld psychiaters, psychologen, huisartsen en sociaal werkers.

11. Science seldom advances by leaps and bounds. Instead, small incremental steps are usually
preceded by painstaking work (McClowry).

12. Tussen het volhouden door mag je best even uitrusten (Olaf Hoenson).

13. One must maintain a little bit of summer, even in the middle of winter (Henry David Thoreau).
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