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1. Er zijn vele manieren om de emotionele impact van een negatieve autobiografische 
herinnering te verminderen, waaronder het verbeelden van andere kleuren in de 
herinnering. (Hoofdstuk 2, dit proefschrift)

2. Het uitvoeren van een op mindfulness gebaseerde ademhalingsoefening tijdens het 
ophalen van een negatieve autobiografische herinnering heeft hooguit een klein effect 
op de helderheid en onaangenaamheid daarvan. (Hoofdstuk 3, dit proefschrift)

3. Alleen bij mensen met weinig depressieve symptomen bleek de emotionele 
impact van een negatieve herinnering te worden versterkt door het stimuleren van 
verbeeldende verwerking. (Hoofdstuk 4, dit proefschrift)

4. Het is van belang bevindingen over verbeeldingsgerichte interventies uit 
studentensteekproeven ook in patiëntenpopulaties te onderzoeken.

5. Experience sampling methodiek kan bijdragen aan de ontwikkeling 
van gepersonaliseerde terugvalpreventie door naast effecten van 
terugvalpreventiestrategiën op groepsniveau ook verandering op individueel niveau 
te bestuderen. (Hoofdstuk 5, dit proefschrift)

6. In het dagelijks leven is een moment met verbeelding vaak een moment met 
een betere stemming, wat niet betekent dat het versterken van verbeelding per se 
resulteert in betere stemming. (Hoofdstuk 6, dit proefschrift)

7. Hoe emoties gedurende een terugvalpreventiestrategie veranderen verschilt van 
persoon tot persoon, maar het is nog maar de vraag of deze individuele affectieve 
veranderingstrajecten betekenisvol zijn als aankondiging van een volgende 
depressieve episode. (Hoofdstuk 7, dit proefschrift)

8. Wetenschap is moving onwards: het is goed dat er door voortschrijdend inzicht 
soms spanning komt te staan op de aansluiting tussen vraagstelling, data en analyses, 
want mede hierdoor komt de wetenschap niet stil te staan.

9. Zo bereik je harmonie: niet door gelijkheid, maar door een innige omhelzing van 
verschillen. (uit: Over het water — H.M. van den Brink)
 
10. Geluk is ’s ochtends samen naar het werk wandelen.
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