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|STELLINGEN

Behorende bij het proefschrift van Jorien van der Velde
“Looking on the bright side”

1. Alexithymie is gerelateerd aan vroege emotieverwerkingsproblemen in het 
brein (dit proefschrift)

2. De cognitieve en affectieve dimensie van alexithymie hebben verschillende 
structurele correlaten (dit proefschrift)

3. Grijze stof volume is geen geschikt endofenotype voor schizofrenie (dit proef-
schrift)

4. Verlaagde prefrontale activiteit is mogelijk onderliggend aan emotieregulatie-
problemen in individuen met een verhoogd risico op psychoses (dit proefschrift)

5. Cognitieve, maar niet affectieve, alexithymie is gerelateerd aan het risico op 
het krijgen van een psychose (dit proefschrift)

6. Enkel het zijn van een broer of zus van iemand met schizofrenie heeft geen 
effect op de neurale capaciteit om negatieve emoties te reguleren (dit proefschrift)

7. Affectvervlakking bij mensen met een psychose ontstaat niet door het minder 
intens beleven van emoties, maar door problemen met het uiten van deze emoties.

8. Onderzoek naar de verwerking en regulatie van zowel positieve als negatieve 
emoties is belangrijk om het ontstaan van psychoses verder te kunnen begrijpen

9. Behandeling en preventie van psychoses moeten zich meer gaan richten op 
de verwerking en regulatie van emoties

10. Een goede toepassing van emotieregulatie is een essentiële eigenschap voor 
promovendi

11. Het gebruik van uitgebreide beoordelingsschema’s in het hoger onderwijs 
heeft als risico dat de creativiteit en vindingrijkheid van zowel student als docent be-
knot worden.
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