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Stellingen behorende bij het proefschrift 
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1. Cognitieve stoornissen bij bipolaire patiënten zijn niet specifiek en grotendeels 
onverklaard, varieren in de tijd, en verschillen alleen in kwantitatief opzicht van die 
bij patiënten met schizofrenie. 

2. Snelheid van informatieverwerking en (volgehouden) aandacht zijn basale cogni-
tieve functies die, indien gestoord, ten grondslag liggen aan de “hogere” cognitieve 
functiestoornissen bij bipolaire patiënten. 

3. CACNA1C is sterk gerelateerd aan het risico op bipolaire stoornis en het optreden 
van cognitieve stoornissen. 

4. Het negatieve effect van atypische antipsychotica op cognitief functioneren bij 
patiënten met een bipolaire stoornis kan deels worden verklaard door een interactie 
met het COMT Val108/158Met rs4680 polymorfisme. 

5. Aspecifieke veranderingen in structuur en functie van het zogenaamde “default 
mode network” liggen ten grondslag aan de cognitieve functiestoornissen bij bipo-
laire patiënten. 

6. Cognitieve functiestoornissen bij bipolaire patiënten komen vaker voor bij psycho-
tische patiënten, waarbij de psychose wijst op een ernstigere, vroegere vorm van de 
bipolaire stoornis, gekenmerkt door ontwikkelingsstoornissen in het brein. 

7. Luiheid is een miskende aangeboren aandoening met slechte prognose; het CLS of 
Chronisch Luiheid Syndroom verdient daarom een plaats naast het CVS. 

8. Zwijgzaamheid wijst op een uitgesproken karakter. 

9. Morosofie en de kunst van het vervelen dienen onderwezen te worden. 

10. Geconstipeerd narcisme komt tot uiting in verbale incontinentie (F.W.). 

11. Een proefschrift is een boekje van eigen bladerdeeg; een krokant kaftje gevuld met 
gebakken academische lucht, dat de leeshonger niet stilt. 


