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At Risk for Bipolar Disorder 

Bipolar offspring followed from adolescence into adulthood 
 

 
1. In de Verenigde Staten hebben kinderen van ouders met een bipolaire stoornis een ongeveer 

gelijk risico op het ontwikkelen van een stemmingsstoornis als in Nederland; dit geldt ook voor 
de bipolaire stoornis.  
Hoofdstuk 2 
 

2. Kinderen van ouders met een bipolaire stoornis hebben voornamelijk een hoog risico op het 
ontwikkelen van een recidiverende stemmingsstoornis, niet persé manie.  
Hoofdstuk 3 
 

3. Een bipolaire stoornis begint vrijwel altijd met een (milde) depressieve stoornis.  
Hoofdstuk 3 

 
4. Bij kinderen van een ouder met een bipolaire stoornis is de relatie tussen stressvolle 

levensgebeurtenissen en het ontstaan van stemmingsstoornissen sterker bij de eerste 
stemmingsepisode dan bij volgende episodes.  
Hoofdstuk 4 
 

5. Vanaf de adolescentie tot aan de volwassenleeftijd laten kinderen van een ouder met een 
bipolaire stoornis een afwijkend, maar wisselend, neuro-inflammatoir beeld zien, 
onafhankelijk van psychopathologie.  
Hoofdstuk 5 

 
6. Bij kinderen van ouders met een bipolaire stoornis met een (milde) stemmingsstoornis in de 

voorgeschiedenis wijzen subklinische symptomen van manie op een verhoogd risico op het 
ontstaan van een bipolaire stoornis.  
Hoofdstuk 6 
 

7. Bipolar disorder is not just about the extremes of emotion: it is also about the individual who 
exists both at, and between those extremes.   
Editorial, The Lancet, 2013 
 

8. Het peer-review proces bij longitudinaal onderzoek: uitleggen aan collegae dat een iPhone nog 
niet bestond in 1997.  
 

9. Een toenemende interesse in roddel en achterklap gedurende een promotieonderzoek wijst 
op het intreden én bestrijden van secundaire effecten van het promotieonderzoek: 
vervreemding en afzondering.  
Kantoortuin 1 
 

10. Day by day nothing changes, but when you look back, everything is different.  
C.S. Lewis 


