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1. Postparturn psychose is een biologisch en klinisch aparte diagnostische
entiteit {dit proefschrift).
2. Zwangere vrouwen met een postparturn psychose in de voorgeschiedenis,
en geen psychose of manie buiten de kraamtijd, hoeven niet tijdens de
zwangerschap al preventieve medicatie te gebruiken maar kunnen dit het

beste meteen na de bevalling doen {dit proefschrift).
3. Tijdens een postparturn psychose is het zinvol om schildklierfunctie en

thyroperoxidase antistoffen te meten, en deze metingen te herhalen 6
maanden postparturn (dit proefschrift).
4. Vrouwen met een postparturn depressie met psychotische kenmerken

dienen behandeld te worden volgens de richtlijn bipolaire depressie {dit

proefschrift).
5. Als een ziekte vaker voorkomt of specifiek ontstaat in de periode rondom

de partus, dan is er een associatie met verstoorde autoimmuniteit {dit
proefschrift).
6. Slechts 15% van de bevolking heeft geen last van depressieve of
hypomane symptomen en wordt daarom "supernormaal" genoemd (J

Angst, IRBD 2012). De overige 85% van de bevolking wordt gezien als
afzetmarkt voor farmaceutische behandeling van "de bipolaire spectrum

stoornis".

7. De ontdekking dat antilichamen tegen synaptische eiwitten encefalitis
kunnen

veroorzaken,

suggereert

dat

eenzelfde

pathologische

mechanisme een rol speelt bij sommige subtypes van psychiatrische
stoornissen. (Graus F, Daimau J. CNS autaimmunity: new findings and
pending issues. Lancet Neurol. 2012 Jan;11(1):17-9.)
8. Beenmergtransplantatie leidt tot genezing van dwangmatig gedrag en
autistiforme trekken in muismodellen voor deze ziektes. {Derecki NC et al.
Wild-type mierog/ia arrest patho/ogy in a mouse model of Rett syndrome.
Nature. 2012 Mar 18; 484 (7392):105-9, Chen SK et of. Hematopoietic
origin of patho/ogico/ grooming in Hoxb8 mutant mice. Cel/. 2010 May
28;141{5): 775-85.)
9. Als artsen zich aan het adagium "Primum non nocere" zouden houden
dan dalen de kosten in de gezondheidszorg vanzelf.
10. De eigen bijdrage voor geestelijke gezondheidszorg is discriminerend en

stigmatiserend.
11. Voor wie een hamer heeft lijkt alles op een spijker {Mark Twain).

