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Stellingen 



1. Het honoreren van iemands wens de touwtjes uit handen te geven kan 

diens gevoel van controle vergroten. 

2. Patienten die baat hebben bij de interventie die in dit onderzoek wordt 

geevalueerd passen deze niet toe. 

3. Als je het lijden van patienten wil verlichten is het zaak om niet alleen te 

kijken naar heel ingrijpende gebeurtenissen, maar juist ook naar rnindere 

ingrijpende gebeurtenissen die vaak voorkomen. 

4. Het aantal incestslachtoffers pleit ervoor de oedipale fase te beschouwen 

als een projectie van volwassenen. 

5. Het sanctiebeleid ten aanzien van verkeersovertredingen wordt bepaald 

door het gemak waarmee controles kunnen warden uitgevoerd in plaats 

van door het gevaar dat overtredingen opleveren. 

6. Voor de geest is het onmogelijk om verbanden te leggen tussen iets 

anders clan ideeen. Het is daarom onjuist om te denken dat de geest 

werkelijk kan nadenken over de werkelijkheid. Het enige waar de geest 

over kan nadenken is over zijn ideeen van de werkelijkheid (Zukav, 

1981). 

7. Mishandeling in de sport zou moeten vallen onder het W etboek van 

Strafrecht. 



8. Geschiktheid voor het vak van psychotherapeut zou getoetst moeten 

worden met een theorie- en praktijkexamen en niet met het optellen 

van een aantal cursus- en werkuren. 

9. Bunjee-jumping kan suYcidale patienten de gelegenheid bieden hun 

verlangen naar de dood te checken. 

10. Er valt niet aan te ontkomen altijd datgene te doen wat voor jou op 

dat moment het meest acceptabel lijkt. De keuzevrijheid van mensen 

wordt dan ook overschat. 

11. Een mens is zo slim als zijn emoties hem toestaan (P.E. Boeke). 

12. Aangezien het prettig is om om te gaan met iemand die zich goed voelt, 

is het alleen al uit altruYstische motieven zaak om goed voor jezelf te 

zorgen. 

13. Het gemak waarmee de kraai tot de zangvogels wordt gerekend, doet 

denken aan het gemak waarmee de psychiater tot de psychotherapeuten 

wordt gerekend. 
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