
 

 

 University of Groningen

Anxiety and Depression: Family Matters
Festen, Helma

IMPORTANT NOTE: You are advised to consult the publisher's version (publisher's PDF) if you wish to cite from
it. Please check the document version below.

Document Version
Publisher's PDF, also known as Version of record

Publication date:
2017

Link to publication in University of Groningen/UMCG research database

Citation for published version (APA):
Festen, H. (2017). Anxiety and Depression: Family Matters: Offspring Risk and Resilience, Prevention and
Treatment. [Thesis fully internal (DIV), University of Groningen]. Rijksuniversiteit Groningen.

Copyright
Other than for strictly personal use, it is not permitted to download or to forward/distribute the text or part of it without the consent of the
author(s) and/or copyright holder(s), unless the work is under an open content license (like Creative Commons).

The publication may also be distributed here under the terms of Article 25fa of the Dutch Copyright Act, indicated by the “Taverne” license.
More information can be found on the University of Groningen website: https://www.rug.nl/library/open-access/self-archiving-pure/taverne-
amendment.

Take-down policy
If you believe that this document breaches copyright please contact us providing details, and we will remove access to the work immediately
and investigate your claim.

Downloaded from the University of Groningen/UMCG research database (Pure): http://www.rug.nl/research/portal. For technical reasons the
number of authors shown on this cover page is limited to 10 maximum.

Download date: 24-05-2023

https://research.rug.nl/en/publications/35c80242-21f8-42bc-acff-a70ba485974c


STELLINGEN BEHORENDE BIJ HET PROEFSCHRIFT

Anxiety and Depression: Family Matters
Prevention and Treatment, Risk and Resilience

Helma Festen

1. Kwalitatief onderzoek naar de ervaringen van patiënten en behandelaren draagt bij 
aan de kwaliteit van e� ectonderzoek en zou er vaker aan vooraf moeten gaan. (dit 
proefschrift) 

2. Om beter aan te sluiten bij wensen van ouders zou bij de preventie van angst- en 
stemmingsstoornissen bij kinderen van patiënten gestart moeten worden met ouder-
gerichte interventies, zoals psycho-educatie over risico, preventie en opvoeding. (dit 
proefschrift)

3. Het documenteren van gezinsinformatie en informatie over het functioneren van 
thuiswonende kinderen zou een standaard onderdeel moeten zijn van de intake 
procedure in de ggz. (dit proefschrift)

4. Het hebben van een ouder met een angst- of stemmingsstoornis verhoogt de kans 
dat een kind ook angst- of stemmingsstoornissen ontwikkelt, mogelijk via ervaren 
emotionele verwaarlozing in de kindertijd en impliciete negatieve zelf-associaties. (dit 
proefschrift)

5. Kinderen van wie beide ouders psychische klachten hebben, lopen meer risico op een 
ongunstig opvoedingsklimaat, sterkere negatieve zelf-associaties en vervolgens het zelf 
ontwikkelen van psychische klachten dan kinderen van wie in ieder geval één ouder 
geen klachten heeft. (dit proefschrift)

6. Kinderen hebben in de regel sterkere positieve dan negatieve impliciete zelf-associaties. 
Bij de ontwikkeling van angst- en stemmingsklachten bij kinderen ontstaan negatieve 
impliciete associaties pas na de ontwikkeling van expliciete negatieve cognities. (dit 
proefschrift)

7. Een  angstbehandeling bij een kind is e� ectiever wanneer de moeder over het algemeen 
niet angstig en somber in het leven staat en emotioneel warm opvoedt.  (dit proefschrift)

8. Korte lijnen tussen de kinder- en jeugd en volwassenen psychiatrie dragen bij aan 
betere zorg. 

9. Curatie is ook preventie: de beste manier om te voorkomen dat kinderen van patiënten 
angst- en stemmingsstoornissen ontwikkelen is het e� ectief behandelen van de ouder.        

10. Het schrijven en afronden van een proefschrift is beter te combineren met de GZ-
opleiding volgen, kinderen krijgen, twee keer verhuizen en vijf keer wisselen van 
werkplek als je lieve vrienden en familie hebt.
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