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1. Wie het ontstaan van psychische problemen binnen personen wil onderzoeken, moet 

psychische problemen langdurig dagelijks meten.  

2. Het construct dat het meest overlapt met de uitkomst zal statistisch gezien de beste 

voorspeller zijn, maar voegt niet noodzakelijk iets toe aan ons begrip van de uitkomst. - 

Hoofdstukken 2 en 3 

3. Psychische kwetsbaarheid manifesteert zich soms duidelijker in beperkt functioneren 

dan in symptomen van psychopathologie.  

4. Psychisch kwetsbare jongvolwassenen zijn goed in staat om zes maanden lang dagelijks 

hun gevoelens en gedachten bij te houden. – Hoofdstukken 5 en 6 

5. Het maakt niet uit hoeveel maanden je dagelijks meet: de laatste loodjes wegen altijd 

het zwaarst. 

6. Subklinische psychopathologie is net als psychische gezondheid en psychische 

stoornissen een stabiele staat, waarin mensen kunnen blijven hangen. – Hoofdstuk 7 

7. Emotionele ups en downs en emotionele inertie veranderen binnen personen over de 

tijd, maar of dit betekenisvol is moet nog blijken. – Hoofdstukken 8 en 9 

8. Het idee dat vroege waarschuwingssignalen voorafgaan aan transities in 

psychopathologie kan pas definitief worden verworpen als we weten of het systeem van 

mentale gezondheid inderdaad voldoet aan de voorwaarden van kritische vertraging. 

9. Vroege waarschuwingssignalen zijn alléén van praktisch nut als ze prospectief transities 

voorspellen, maar worden helaas voornamelijk retrospectief onderzocht. 

10. In de wetenschap ligt te veel nadruk op de productie van artikelen, en te weinig nadruk 

op het lezen van artikelen.  

11. Het leven wordt voorwaarts geleefd, en achterwaarts begrepen. – Søren Kierkegaard  

 


