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Stellingen
Behorende bij het proefschrift

START-ing Risk Assessment and Shared  Care Planning 
in Out-patient Forensic Psychiatry

1.  Voorspellen is erg moeilijk, vooral als het de toekomst betreft  
  (Niels Bohr). Als je die toekomst ook nog probeert te voorkómen  
  wordt het helemaal lastig (deze dissertatie).

2  In het verleden behaalde resultaten bieden weldegelijk garantie  
  voor de toekomst, aangezien gedrag uit het verleden de beste  
  voorspeller is voor gedrag in de toekomst (deze dissertatie). 

3 . Cliënten naar hun eigen inzichten vragen is een waardevolle  
  toevoeging in de klinische praktijk (deze dissertatie).

4  Niet alle cliënten zijn in staat tot Shared Decision Making (deze  
  dissertatie).

5.  Het uitvoeren van een Randomized Controlled Trial in de   
  klinische praktijk is lastig, maar niet onmogelijk (deze   
  dissertatie).

6 . Het ontwikkelen van nieuwe instrumenten is een belangrijke  
  stap in de ontwikkeling van een onderzoeksveld. Wanneer er  
  echter geen onderzoek wordt gedaan naar hun werking in de  
  praktijk dan zijn ze per definitie weinig effectief. 

7 . Het doen van risicotaxaties in de klinische praktijk betekent   
  het vergroten vande kans op een type II fout in onderzoek. 

8.  Er wordt weinig gesproken over wat er goed gaat in de klinische  
  praktijk.

9.  Het aantal mensen dat forensisch psychiatrische behandeling  
  krijgt is groter dan u denkt.
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