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Stellingen horende bij het proefschrift
The Role of Psychodynamic Assessment in
Diagnosis and Treatment of Personality Disorders.
Reliability and Validity of the Developmental Profile.
Theo Ingenhoven, 24 november 2009, Erasmus Universiteit Rotterdam
1	Een ontwikkelingspsychologisch perspectief op persoonlijkheid verrijkt ons
inzicht in de pathogenese van psychiatrische stoornissen (dit proefschrift).
2	Naast een descriptief-fenomenologische beschrijving van symptomatisch gedrag
en een overzicht van persoonlijkheidstrekken (traits), levert een psychodynamische
beschrijving van de persoonlijkheid een substantiële bijdrage aan het diagnostisch
proces ten behoeve van de indicatiestelling voor psychotherapie (dit proefschrift,
hoofdstukken 1 en 2).
3	Een structurele of psychodynamische diagnose van de persoonlijkheid is,
na adequate training, op betrouwbare wijze vast te stellen (dit proefschrift,
hoofdstukken 3 en 4).
4	Een onderzoek naar de structurele kenmerken van de persoonlijkheidsorganisatie
kan plaatsvinden door middel van een psychodynamische evaluatie van het
functioneren van de patiënt in het recente verleden (dit proefschrift, hoofdstuk 5).
5	Op basis van het Ontwikkelingsprofiel zijn voorspellingen te rechtvaardigen
over het beloop en de uitkomst van behandeling van mensen met een
persoonlijkheidsstoornis (dit proefschrift, hoofdstuk 6-8).
6	DSM-IV classificatie levert een waardevolle classificatie van
persoonlijkheidsstoornissen, maar dient gepaard te gaan met meer
verfijnde diagnostiek om recht te doen aan de klinische heterogeniteit
binnen de persoonlijkheidspathologie (Multidisciplinaire Richtlijn
Persoonlijkheidsstoornissen, 2008).
7	Evidence-Based Medicine (EBM) omvat nadrukkelijk ook weloverwogen
strategische keuzes, op basis van klinische ervaring, voor behandelingen waarvan
de effectiviteit nog niet goed is aangetoond (of niet goed aan te tonen is). (Sacket
DL, 1991)

8	Top-down kwaliteitssystemen leiden vooralsnog vaak tot bureaucratie op de
werkvloer en daarmee tot verspilling van waardevolle energie. Een bottom-up
benadering bevat zoveel innovatieve menskracht dat het niet valt te stuiten.
9	Met de komst van de Diagnose Behandel Combinatie (DBC) als wettig
betaalmiddel heeft de diagnostiek in de psychiatrie haar waardevrije paradigma
verloren.
10	Naast autonomie en individuele vrijheid (Individuatie) vormen geloof (Rijpheid),
hoop (Generativiteit) en liefde (Verbondenhied) de adaptieve pijlers van ons
existentiële mens-zijn (Het Ontwikkelingsprofiel).
11	Probeer maar gewoon jezelf te zijn, dan gaat het vanzelf mis! (Vinger aan de pols,
maart 2005)

