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Stellingen behorende bij het proefschrift
The long-term course of anxiety disorders. An epidemiological perspective
Ans Hovenkamp-Hermelink

1.

Voor een beter begrip van het beloop van angststoornissen zijn eenduidige definities en
consequent gebruik van de begrippen remissie, herstel, terugval en herhaling nodig.

2.

Een hoge angstgevoeligheid gaat samen met ernstiger angstklachten en verdient een plek bij de
behandeling van angststoornissen.

3.

Het gevoel weinig controle te hebben over het eigen leven kan tot ernstiger angstklachten leiden.

4.

Het onderscheiden van de afzonderlijke angststoornissen is voor longitudinaal onderzoek niet
opportuun en daarom af te raden.

5.

Voor het voorspellen van persistentie van angststoornissen zijn klinische en psychologische
factoren belangrijker dan socio-economische factoren.

6.

De categoriale indeling van angststoornissen, zoals in de DSM, behoeft aanvulling met een
dimensionele benadering.

7.

Om de prognose van patiënten met een angststoornis te verbeteren moet bij het opstellen van
richtlijnen voor de behandeling meer aandacht worden gegeven aan het vaak chronische en
recidiverende karakter van deze aandoeningen.

8.

Anxiety is the dizziness of freedom (Søren Kierkegaard).

9.

The most exciting phrase to hear in science, the one that heralds the most discoveries, is not
“Eureka!”, but “That’s funny…”. (Isaac Asimov).

10.

Everyone knew it was impossible, until someone who didn’t know came along and did it.
(Unknown).

