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Stellingen behorende bij het proefschrift
Social environments and mental health: exploring new worlds with virtual reality
Chris N.W. Geraets

1. Mensen met en zonder kwetsbaarheid voor psychose reguleren interpersoonlijke afstand tot
andere mensen op vergelijkbare wijze. ǀ dit proefschrift H2
2. Virtual reality onderzoek geeft nieuwe inzichten in menselijk gedrag, problemen in sociale
interacties en psychopathologie. ǀ dit proefschrift H2
3. Virtuele emotionele stimuli - oftewel emoties op gezichten van avatars - zijn geschikt voor
onderzoek naar en trainen van emotieherkenning. ǀ dit proefschrift H3
4. Virtual reality cognitieve gedragstherapie is een effectieve behandeling voor het verminderen
van paranoia en angst in het dagelijks leven bij mensen met een psychotische stoornis en
gegeneraliseerde sociale angst. ǀ dit proefschrift H4 & H6
5. Dagelijks op 10 momenten meten met een dagboek in welke gezelschap iemand is op dat
specifieke moment, is niet geschikt voor het meten van sociale activiteit. ǀ dit proefschrift H4
& H6
6. Door de heterogeniteit van mensen met een psychotische stoornis is netwerk analyse van
gemoedstoestanden op groepsniveau overbodig. ǀ dit proefschrift H5
7. Not everything that counts can be counted, and not everything that can be counted counts. ǀ
William Bruce Cameron
8. If we look at the life cycle of technologies, we see an early period of over-enthusiasm, then a
'bust' when disillusionment sets in, followed by the real revolution. ǀ Ray Kurzweil
9. We stellen echter voorop dat we van geen van de dingen die we gaan zeggen met zekerheid
beweren dat het exact zo is als we zeggen. ǀ Sextus Empiricus

