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STUDIES OF THE AFFECTIVE AND 
DEVELOPMENTAL DOMAINS OF 

PSYCHOPATHOLOGY IN PSYCHOSIS 
 
 
STELLINGEN THESIS 
N. Kaymaz 
 

1) Het denken mag zich nooit onderwerpen, noch aan een dogma, noch aan een partij, 
noch aan een hartstocht, noch aan een belang, noch aan een vooroordeel, noch aan om het 
even wat, maar uitsluitend aan de feiten zelf, want zich onderwerpen betekent het einde 
van alle denken (Jules Henri Poincaré  (1854-1912), Frans wiskundige & 
wetenschapsfilosoof)  

2) ad 1) Dit geldt vooral voor het wetenschappelijk denken. 

3) 'Scientia Vincere Tenebras' (door wetenschap de duisternis overwinnen); dit kan alleen 
als we objectief naar feiten kijken en de vraag is of we dat doen; we weten niet wat we 
niet weten, maar staan hier ook niet voor open omdat we krampachtig vasthouden aan 
wat we wel (denken te) weten. 

4) Misschien moeten we ophouden bevestiging te zoeken voor de door ons “a priori” 
vastgestelde, maar self-fulfilling hypothesen in het onderzoek naar “schizofrenie” of 
andere psychiatrische aandoeningen; in plaats daarvan zouden we deze hypothesen 
moeten proberen te weerleggen. 

5) Wetenschappelijk onderzoek is: inspiratie, creativiteit, samenwerken en een zaak van 
doorzettingsvermogen….maar vooral ook verwerken van een grote hoeveelheid 
desillusie…en, als je geluk hebt, is het een enigszins gedoseerde vorm van desillusie. 

6) De huidige psychiatrische diagnosen zijn wetenschappelijk noch bruikbaar in 
wetenschappelijk onderzoek, ongeacht of het om biologisch dan wel epidemiologisch 
onderzoek gaat, en leiden tot verkeerde conclusies (dit proefschrift). 

7) “Biologisch” onderzoek (neuroimaging, genetica) gaat uit van assumpties die net zo 
weinig wetenschappelijk onderlegd zijn als die van “niet-biologisch” onderzoek, en 
bieden net zo weinig exacte resultaten, al claimen ze biologische parameters te meten en 
‘objectiveerbare’ resultaten weer te geven (dit proefschrift). 

8) De definitie van wat in de huidige psychiatrische wetenschappelijke literatuur ‘at risk 
populatie’ wordt genoemd bij psychose, is vervuild door een hardnekkig epidemiologisch 



misverstand en heeft tot geheel verkeerde inzichten geleid over de prevalentie van deze 
doelgroep en hoe deze vroege interventieactiviteit kan voeden (dit proefschrift). 

9) Omgevingsfactoren interageren met specifieke symptoomdimensies van psychotische 
syndromen, die een uiting kunnen zijn van vroege kwetsbaarheid; de intensiteit van deze 
interactie, het persisteren in de tijd en co-variatie met andere symptoomdimensies spelen 
vervolgens een belangrijke rol bij de transitie naar een klinische stoornis (dit 
proefschrift). 

10) Er is evidentie voor het continuüm model van psychotische syndromen, beter 
geformuleerd als ‘extended psychosis phenotype’, dat mogelijk kan worden 
gegeneraliseerd naar meerdere parallelle continua (dit proefschrift). 

11) Is bipolaire stoornis eigenlijk schizofrenie, zonder de ontwikkelingsstoornis? Deze 
vraag kan niet beantwoord, maar evenmin weerlegd worden door gebrek aan onderzoek 
waarin deze twee diagnostische entiteiten met elkaar vergeleken worden, alsmede door 
methodologische verschillen tussen de verschillende onderzoeken (dit proefschrift).   

 
 


