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Stellingen behorend bij het proefschrift:

At risk for psychosis
Exploring cognition as intermediate phenotype

Stefanie Pfeifer, 17 februari 2011

1.

Cognitieve stoornissen maken, onafhankelijk van psychotische symptomen, deel uit van de genetische
kwetsbaarheid voor een psychotische stoornis (dit proefschrift).

2.

Het meemaken van een traumatisch gebeurtenis in de kindertijd leidt tot psychotische symptomen als er
een verhoogde genetische kwetsbaarheid voor psychose bestaat (dit proefschrift).

3.

Het subjectief ervaren van cognitieve fouten is een risicofactor voor het ontwikkelen van negatieve
symptomen (dit proefschrift).

4.

Een abnormale activiteit van het semantische netwerk laat een familiaire kwetsbaarheid op
neurofysiologisch niveau zien, maar deze kan niet op gedragsniveau worden aangetoond (dit proefschrift).

5.

Een abnormale toename van interferentie effecten in het semantische netwerk komt voor bij mensen met
een psychotische stoornis, maar kan niet als intermediair fenotype worden beschouwd (dit proefschrift).

6.

Zorgvuldige ontwikkeling van semantisch stimulus materiaal is noodzakelijk in het onderzoek naar
semantische verwerking (dit proefschrift).

7.

De ontwikkeling van het brein verloopt in een dynamische interactie van genen en omgeving.

8.

Het feit dat psychotische symptomen ook in de algemene populatie aanwezig zijn, is een belangrijk wapen
in de strijd tegen stigmatisering van mensen met een psychotische stoornis.

9.

Wetenschappelijk onderzoek zou meer progressief zijn als statistisch niet significante resultaten vaker
gepubliceerd worden.

10. “Mit dem Wissen wächst der Zweifel.” (Johann Wolfgang von Goethe)
11. „Wenn wir wüssten, was wir tun, würde es nicht Forschung heißen, oder?“ (Albert Einstein)
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