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Stellingen
behorend bij het proefschrift

the odd one out
Exploring the nature of the association  

between minority status and psychosis

Martin Gevonden

1.  Discriminatie en andere ervaringen van afwijzing spelen een belangrijke rol in 
de hogere prevalentie van psychopathologie bij seksuele minderheden.

2.  Niet alle sociaal uitgesloten groepen met een verhoogd risico op psychose  
hebben versterkte reacties op sociale stress.

3.  Sociale uitsluiting kan net als bij proefdieren ook bij mensen tot veranderingen 
in het mesolimbisch dopaminesysteem leiden.

4.  Verhoogde dopamineafgifte en versterkte stressreacties vallen bij slechthorenden 
samen, maar liggen niet noodzakelijk op eenzelfde route naar psychose.

5.  Om het construct social defeat volledig tot wasdom te laten komen is het  
noodzakelijk betrouwbare methoden te vinden om het te meten.

6.  Het zorgvuldig registreren van afzeggers, laat- en niet-komers geeft een  
goede indicatie van een mogelijke selectiebias in de onderzoekspopulatie.

7.  Niet iedereen vindt de effecten van amfetamine lekker en dat geldt vooral  
voor mensen die er voor hebben gekozen niet met drugs te experimenteren.

8.  Beleidsbepalers dienen te weten dat de psychische gezondheid van minder-
heden achterblijft en hoe dat komt, zodat ze goede argumenten hebben om  
in behandeling en vooral ook in preventie te investeren.

9.  Valorisatie zou geen opgelegde gedachte achteraf moeten zijn, maar  
geïntegreerd in het proefschrift en elk ander wetenschappelijk werk zelf.

10.  Een ei hoort er bij, zo luidt de volkswijsheid, maar een aanzienlijke minderheid 
ervaart dat één ei géén ei is en kan hierdoor de kluts kwijtraken. 

Maastricht, 25 september 2015


