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Stellingen behorend bij het proefschrift

Understanding change in psychological treatments for depressive symptoms
The individual matters

1.  Hoewel Cognitieve Gedragstherapie (CGT) en Mindfulness-Based Cognitieve 
 Therapie (MBCT) eenzelfde theoretische basis hebben, bestaan de behandelingen  
 grotendeels uit verschillende technieken.  -Dit proefschrift-

2.  De mate waarin mensen op een dag last hebben van mindlessness, piekeren en   
 depressieve klachten hangt sterk met elkaar samen.  -Dit proefschrift-

3.  Dagelijkse toenames in mindfulness zijn een oorzaak en niet een gevolg van een  
 verbeterde stemming. -Dit proefschrift-

4.  Patiënten met hogere verwachtingen van de effectiviteit van CGT en MBCT hebben  
 meer baat bij deze behandelingen en zijn meer geneigd deze behandelingen af te  
 ronden.  -Dit proefschrift-

5.  De therapeutische alliantie is een voorspeller van de effectiviteit van CGT, maar niet  
 van MBCT. -Dit proefschrift-

6.  Therapeutische technieken hebben geen waarde zonder een interpersoonlijke   
 context (Butler en Strupp, 1986), echter, de interpersoonlijke context is    
 betekenisloos in een behandeling zonder therapeutische technieken. 

7.  MBCT draagt substantieel bij aan het verminderen van depressieve klachten bij   
 diabetes patiënten met depressieve klachten en zou daarom weer vergoed moeten  
 worden voor deze patiëntengroep. 

8.  Dat mensen die vaker taart eten gemiddeld niet blijer zijn dan mensen die minder  
 vaak taart eten, betekent niet dat ik niet blijer ben als ik taart eet.

9.  Het beoordelen van onderzoekers op basis van publicaties in tijdschriften met   
 een hoge impact factor bestraft innovatief onderzoek en vertraagt de wetenschap  
 doordat deze tijdschriften bij een overdaad aan inzendingen het gros afwijzen en  
 eerder conformistisch onderzoek accepteren. 

10.  Geluk is de afwezigheid van het streven naar geluk. -Zhuang Zi, 4e eeuw v Christus-


