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1. Een kind, dat vroeg in het leven is mishandeld en vervolgens in een beter milieu 

terecht is gekomen, heeft toch een verhoogd risico op psychiatrische problematiek 
gedurende het gehele leven. (Dit proefschrift) 

 
2. Vroege mishandeling beïnvloedt de cortisol dagcurve; bij ernstige negatieve 

ervaringen overschrijdt de activiteit van de HPA-as een drempelwaarde waardoor 
hypo- in plaats van hypercortisolisme optreedt. (Dit proefschrift) 

 
3. De samenhang tussen vroege negatieve ervaringen en internaliserende 

psychiatrische stoornissen kan niet verklaard worden door veranderingen in het 
cortisolniveau. (Dit proefschrift) 

 
4. Zwangere vrouwen die als kind mishandeld werden, tonen excessieve niveaus van 

cortisol; blootstelling van het ongeboren kind hieraan is een bekende risicofactor voor 
verscheidene ontwikkelings- en gezondheidsproblemen. (Dit proefschrift) 

 
5. Bij ernstig mishandelde geadopteerde kinderen beschermt een hoge MAO-A activiteit 

niet tegen de effecten van de ongunstige ervaringen, maar vergroot dit het risico op 
ontwikkeling van externaliserend gedrag. (Dit proefschrift) 

 
6. Gegeven dat veel internationaal geadopteerden vroeg in het leven mishandeld of 

verwaarloosd zijn, is het belangrijk om ouders van internationaal geadopteerden hier 
goed op voor te bereiden en hen de mogelijkheid te bieden tot ondersteuning. 

 
7. Het wel of niet toekennen van een financiële vergoeding voor deelname aan een 

onderzoek, evenals de hoogte hiervan, dient weloverwogen te zijn, aangezien de 
ethische commissies van de Europese Unie stellen dat een financiële vergoeding leidt 
tot selectiebias, terwijl de ethische commissies van Amerikaanse universiteiten van 
mening zijn dat geen financiële vergoeding leidt tot selectiebias. 

 
8. De verwevenheid van fysiologische en psychologische processen maakt dat deze niet 

gezien moeten worden als oorzaak en gevolg, maar als elkaar beïnvloedende 
processen. 

 
9. Klinische ervaring versterkt de interpretatie van wetenschappelijke resultaten terwijl 

onderzoekservaring de klinische blik verrijkt. 
 

10. The most exciting phrase to hear in science, the one that heralds discoveries, is not 
'Eureka' (I found it) but 'That's funny . . .' (Isaac Asimov) 

 
11. Not everything that can be counted counts and not everything that counts can be 

counted. (Albert Einstein) 


