Stellingen
Behorende bij het proefschrift van Noortje van de Kerkhof
1.

Het routinematige screenen op copy number variations bij patiënten met psycho
tische verschijnselen heeft voor de dagelijkse klinische praktijk vooralsnog geen
meerwaarde. Dit proefschrift

2.

De cycloïde psychose zoals beschreven door Leonhard kan worden vastgesteld bij
een aanzienlijk deel van patiënten met psychotische verschijnselen en zou een waarde
volle aanvulling zijn op de bestaande diagnostische categorieën. Dit proefschrift

3.

Het neurotrofe eiwit S100B kan bij patiënten met een psychotische stoornis
informatief zijn over de verwachte symptomatologie na 6 weken behandeling,
terwijl opnieuw ondersteuning wordt gevonden voor de hypothese dat BDNF kan
worden beschouwd als een algemene indicator van neuroplasticiteit bij patiënten
met psychotische stoornissen. Dit proefschrift

4.

Patiënten met een eerste psychose vertonen een betere respons op behandeling
met antipsychotica, hetgeen zou kunnen samenhangen met een grotere afname
in de pHVA tijdens behandeling. Dit proefschrift

5.

Het ontbreken van cognitief verval bij de cycloïde psychose hangt mogelijk samen
met een compensatoire verhoging van de plasmaconcentratie van glycine als
reactie op verstoorde neurotransmissie op het niveau van de NMDA-receptor.
Dit proefschrift

6.

All models are wrong, but some are useful. George Box, industrial statistician

7.

Al menen velen dat men de term schizofrenie beter zou kunnen afschaffen, men
dient toch te weten wat het woord betekent omdat het voorlopig nog wel zal worden
gebruikt. Piet C. Kuiper, 1973

8.

The answers you get depend on the questions you ask. Thomas S. Kuhn

9.

“…., psychiatry is n-not only a science, b-but an art. More than in any other medical
specialty, you learn by working with others.” Ike White

10. You do okay (in psychiatry) as long as you keep playing sports and use what you
know from sports. Leonard Malik
11. Cavia’s waren eerder in de ruimte dan mensen. Het internet

