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Stellingen behorende bij het proefschrift 

 

Body experience in patients with mental disorders 

 

 

1. Om lichaamsbeleving goed in kaart te brengen, dienen zowel lichaamsattitude, 

lichaamswaardering als lichaamsbewustzijn geëvalueerd te worden (dit proefschrift) 

 

2. De eerste resultaten van analyses van en met de Nederlandse versie van de Dredsner 

Körperbildfragebogen (DKB-35) geven aan dat de DKB-35 een valide en betrouwbaar 

instrument is om lichaamsattitude bij zowel de algemene populatie als bij mensen met 

psychische problematiek te meten. (dit proefschrift) 

 

3. Een problematische lichaamsbeleving is te beschouwen als een ‘common factor’ bij mensen 

met psychische problematiek. (dit proefschrift) 

 

4. De hoge scores op de Dredsner Körperbildfragebogen (DKB-35) bij patiënten met een 

somatoforme stoornis in vergelijking met de algemene bevolking onderstrepen de ernst en 

brede scope van de problematische verhouding met het eigen lichaam van deze groep.  

(dit proefschrift) 

 

5. Afname van depressie gaat gepaard met een verbetering in lichaamsattitude en 

lichaamswaardering. (dit proefschrift)  

 

6. Een verminderde beleving van vitaliteit is niet alleen een kenmerk van depressie, maar ook 

van een somatoforme stoornis en van traumagerelateerde problematiek. (dit proefschrift) 

 

7. Het thema ‘lichaamsbeleving’ moet geïntegreerd worden in de behandeling van 

psychotrauma. (dit proefschrift) 

 

8. Mogelijk als gevolg van de populariteit van mindfulness, richten psychomotorisch 

therapeuten zich te eenzijdig op lichaamsbewustzijn en verliezen het belang van positieve 

beïnvloeding van lichaamsattitude en lichaamswaardering uit het oog. 

 

9. Van sport en spel afgeleide psychomotorische interventies, vaak aangeduid met 

‘bewegingsgerichte’ interventies, leiden tot een positievere lichaamsbeleving. 

 

10. Bij het overbruggen van de ‘mind-body gap’ binnen de geestelijke gezondheidszorg kan de 

fenomenologische psychopathologie een belangrijke rol spelen. 

 

11. “There is a crack in everything. That's how the light gets in”. (Leonard Cohen, The Future, 

Anthem, 1992) 

 

         Mia Scheffers, mei 2018 


