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Stellingen

Behorende bij proefschrift:

Connections between social stress, immune dysregulation and 
psychosis - A virtual reality study

1. Blootstelling aan sociale stressoren in een virtual reality omgeving lokt 
psychologische en fysiologische stressreacties uit bij proefpersonen (dit 
proefschrift).

2. Mensen met een hoge psychosegevoeligheid zijn meer gestressed in een (virtuele) 
sociale omgeving, doordat zij een hoger basaal niveau van stress hebben en een 
normale stressreactie (dit proefschrift).

3. Een voorgeschiedenis van traumatische ervaringen in de kindertijd voorspelt een 
sterkere reactie op blootstelling aan sociale stressoren (dit proefschrift).

4. Studies over inflammatiemarkers kunnen niet goed beoordeeld worden zonder 
informatie over het voorkomen van metabole ontregeling in de onderzochte 
populaties (dit proefschrift).

5. Vervolgstudies naar immuundysregulatie bij psychiatrische stoornissen kunnen 
het beste focussen op een beperkt aantal robuste markers in relatie tot andere 
factoren (zoals tijd, symptomatologie, sociale stress en metabole ontregeling).

6. The legitimacy of the discipline of psychiatry does not rest on our ability to find 
single major causes of our disorders (Kendell, JAMA Psychiatry 2019).

7. De Westerse scheiding van lichaam en geest heeft nadelige gevolgen voor zowel 
de psychiatrische wetenschap als de klinische praktijk.

8. Hoewel we veel nog niet weten over psychoses, zou de behandeling van mensen 
met een psychose al enorm verbeteren als we toepassen wat we wel weten.

9. Churchill’s gevleugelde uitspraak ‘never waste a good crisis’ geldt niet alleen voor 
de grote maatschappelijke crises van onze tijd, maar ook voor persoonlijke crises 
in de psychiatrische behandelkamer.

10. Alles van waarde is weerloos (Lucebert).

11. Wie op zijn 8e droomt van Edison en Einstein, zit op zijn 33e met de gebakken 
peren: drie kwartier formaliteiten en transpiratie in een rokkostuum (WF Hermans).
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