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Stellingen behorend bij het proefschrift:
“Dancing in the (B)rain”
neurobiology of reward, stress & information processing in
22q11.2 deletion syndrome

Esther Débra Aurelia van Duin, 15 november 2018

1.

Volwassenen met het 22q11.2 deletie syndroom (22q11DS) hebben significant lagere frontale dopamine
D2/3 receptor binding in vergelijking met gezonde controles, wat een hyperdopaminerge toestand in de
frontale hersengebieden kan impliceren (dit proefschrift hoofdstuk 3).

2.

Volwassenen met 22q11DS hebben significant lagere gemiddelde cortisolspiegels in speeksel gedurende
de dag, in vergelijking met gezonde controles, wat kan wijzen op hypocortisolisme (dit proefschrift
hoofdstuk 5).

3.

Volwassenen met 22q11DS leren minder goed van beloningen (in de context van reinforcement learning)
in vergelijking met gezonde controles (dit proefschrift hoofdstuk 2).

4.

Volwassenen met 22q11DS ervaren gemiddeld meer negatieve emoties gedurende de dag en hebben
een afwijkende emotionele en biologische reactie op stress in het dagelijks leven in vergelijking met
gezonde controles (dit proefschrift hoofdstuk 5 en 6).

5.

Classificering en etikettering van syndromen en mentale stoornissen zoals ADHD, dyslexie, schizofrenie
en depressie is wetenschappelijk of klinisch soms noodzakelijk, maar maatschappelijk niet altijd
wenselijk.

6.

Een stage in de politiek, een maatschappelijk traineeship of een samenwerking met filosofen en/of
kunstenaars kan van meerwaarde zijn tijdens een promotietraject.

7.

De wetenschappelijke wereld zou het mentale welzijn van onderzoekers net zo belangrijk moeten vinden
als het behalen van de hoogst haalbare publicatiecijfers.

8.

Het is wenselijk dat de rol van onderwijs en onderwijzers meer wordt gewaardeerd, zowel binnen de
academische wereld als in de gehele samenleving. Docenten kunnen een cruciale rol spelen in het
creëren van een respectvolle en empathische samenleving waarin iedereen welkom is en verschillen
worden geaccepteerd.

9.

De samenleving zou moeten stoppen met denken in termen van hoger versus lager opgeleid, allochtoon
versus autochtoon, gek versus normaal, maar iedereen als gelijkwaardig beschouwen. “Nature loves
variety. Unfortunately, society hates it.” Diamond

10. Ieder mens leert ons iets over het menszijn “hoe waanzinnig ook”.
11. Er zou vaker geluisterd moeten worden naar de wijsheid van kinderen.
12. Met aandacht (en waardering) kan ook een langzaam groeiende boom de hoogste worden.
13. “The mind is an essential and necessary disease of mankind”. Prakash Antar
14. “The smart brain must be balanced with a warm heart, a good heart, a sense of responsibility, of concern
for the well-being of others”. Dalai Lama

