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Stellingen behorende bij het proefschrift

CROSS CULTURAL STUDIES ON ADOLESCENT
CANNABIS USE AND PSYCHOSIS
Monique Konings
Maastricht, donderdag 22 december 2011 om 10.00 uur

1.

1 op de 3 schoolkinderen in Trinidad heeft minimaal één keer in zijn leven
cannabis gebruikt en ongeveer 1 op 10 gebruikt nog steeds cannabis.
(dit proefschrift)

2.

Affectieve symptomen zijn veel voorkomend bij cannabis gebruikende
psychiatrische patiënten uit Trinidad. (dit proefschrift)

3.

Het gebruik van cannabis verhoogt het risico op het ontwikkelen van
psychotische symptomen, ook in een niet westerse samenleving. (dit proefschrift)

4.

Jongeren die voor hun 14e jaar beginnen met cannabis te gebruiken hebben een
hoger risico op psychotische symptomen dan jongeren die pas na hun 14e jaar
beginnen met cannabisgebruik. (dit proefschrift)

5.

De associatie tussen cannabis en psychotische symptomen kan niet enkel
verklaard worden door zelf medicatie.

6.

Jongeren die een traumatische ervaring hebben doorgemaakt, zijn gevoeliger
voor de psychotische effecten van cannabis. (dit proefschrift)

7.

Aandacht voor vroegkinderlijke traumatische ervaringen is essentieel in de
behandeling van psychotische patiënten met cannabisafhankelijkheid.

8.

Koffieshops zouden verplicht moeten worden om de verhouding
tetrahydrocannabinol (THC) / cannabidiol (CBD) van de cannabis die wordt
verkocht, te vermelden.

9.

Elke vorm van verslaving is slecht, of het narcotisch middel nu alcohol, morfine,
cannabis, macht, werk of idealisme is. (Carl Gustav Jung)

10. Als we wisten wat we deden, heette het geen onderzoek meer. (Albert Einstein)
11. Werken als psychiater binnen een crisisdienst, het hebben van een eigen praktijk,
trouwen en promoveren in één jaar kan een positief effect hebben op het
endocannabinoid systeem van een promovendus!

