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Stellingen

Behorend bij het proefschrift 

“STUDYING BIOMARKERS IN POPULATIONS  
AT GENETIC AND CLINICAL HIGH RISK  

FOR PSYCHOSIS”

1. Patiënten met een ‘ultra hoog risico’ (UHR) op psychose hebben een verlaagde 
prepuls inhibitie (PPI) van de akoestische schrikreactie (SR) in vergelijking met 
gezonde controles.
Dit proefschrift

2. Bij UHR-patiënten en bij gezonde controles zijn er geen correlaties tussen 
PPI enerzijds en striatale dopamine D2/3-receptorbezetting door endogeen 
dopamine anderzijds.
Dit proefschrift

3. Volwassenen met het 22q11 deletie syndroom (22q11DS) met het COMT Met 
allel hebben een significant verlaagde SR en PPI in vergelijking met volwassenen 
met 22q11DS met het COMT Val allel.
Dit proefschrift

4. Bij volwassenen met 22q11DS is er een significante invloed van het PRODH 
rs450046 genotype op de intelligentie (IQ): patiënten met het mutant C allel 
hebben een significant lager IQ dan patiënten met het wild-type T allel.
Dit proefschrift

5. Antipsychotica verdienen geen plaats meer in het onderzoek naar effectieve 
interventies ter voorkóming van psychose bij UHR-patiënten.

6. Biomarkers die op groepsniveau gecorreleerd zijn aan psychose, zijn vooralsnog 
voor individuele diagnostiek onbruikbaar.

7. In een zinvolle behandelplanbespreking met een patiënt met schizofrenie 
nemen de positieve symptomen slechts een bescheiden plaats in. 

8. Een patiënt met schizofrenie die nu leeft zou er bij gebaat zijn als geld geïnvesteerd 
zou worden in betere implementatie van aanbevelingen uit de huidige multi-
disciplinaire richtlijn schizofrenie, in plaats van in nieuw biologisch onderzoek.

9. Een patiënt met schizofrenie die over honderd jaar leeft (de diagnose zal dan een 
andere naam hebben), is wél gebaat bij investering in huidig biologisch onderzoek.

10. De kwaliteit van de operationele managers die het primaire proces direct 
aansturen, is sterk bepalend voor de kwaliteit van zorg aan de individuele patiënt.

11. Als we wisten wat we deden, heette het geen onderzoek. 
Albert Einstein


