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Stellingen 

1 Online communities zijn een goede bron voor het werven van deelnemers voor wetenschappelijk 
onderzoek uit groeperingen die moeilijker te bereiken zijn. (dit proefschrift) 

2. Als Marokkaanse Nederlanders religieuze verklaringen voor psychische problemen hanteren sluit 
dit niet uit dat behandelaar en patiënt consensus kunnen bereiken over reguliere behandelvormen in 
de GGZ. (dit proefschrift)  

3. De islam is een bron van steun voor veel Marokkaanse Nederlanders met psychische problemen. 
(dit proefschrift)  

4. Het taboe op psychische problemen wordt door Marokkaanse Nederlanders niet zozeer als een 
religieus, maar meer als een cultureel fenomeen gezien. (dit proefschrift)  

5 Het taboe op psychische problemen bij moslims in Nederland verhoogt de drempel naar 
hulpverlening. Factoren binnen de hulpverlening, zoals wachtlijsten en doorverwijzingen, moeten 
daar niet nog een schepje bij op doen. (dit proefschrift) 

6. De duidelijke relatie tussen sociale uitsluiting en psychische problemen bij Marokkaanse 
Nederlanders vraagt om meer bewustzijn hiervoor in de maatschappij en het verbeteren van de 
sociale positie van migranten en minderheden. (dit proefschrift) 

7. Kwalitatieve onderzoeksmethoden leveren rijke en veelzijdige resultaten op, die direct toepasbaar 
kunnen zijn in de klinische praktijk. Hier kan in de psychiatrie nog veel meer gebruik van worden 
gemaakt. (dit proefschrift) 

8. Er zijn overeenkomsten tussen promoveren en migreren: je begeeft je in een andere cultuur, 
waarvan je de taal en de gebruiken niet kent en je moet het uiterste uit jezelf halen om er wat van te 
maken. 


