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Stellingen behorende bij het proefschrift 

The Influence of Genes and Environment on 

the Development of Bipolar Disorder; a Twin Study 

 

1. Het genetische risico op het ontwikkelen van de bipolaire stoornis is gerelateerd aan een daling 

van het volume van de corticale witte stof in de hersenen. Omgevingsfactoren hebben vooral 

invloed op de verminderde corticale grijze stof volumes. (dit proefschrift) 

 

2. Verminderde witte stof dichtheid in de (frontale) superior logitudinal fascicule (SLF) en 

verminderde  grijze stof dichtheid in kleine subgebieden van de frontaal kwab zijn uitingen van het 

genetische risico op het ontwikkelen van de bipolaire stoornis.  (dit proefschrift)  

 

3. Een genetisch gemedieerde, abnormale ontwikkeling van het foetale ectoderm tussen de 10e en 

15e week van de zwangerschap is gerelateerd aan kleinere hersenvolumes bij personen met (een 

verhoogd risico op de ontwikkeling van) een bipolaire stoornis. (dit proefschrift) 

 

4. Auto-immuun thyroiditis met verhoogde TPO-antilichamen als marker, is een endofenotype van de 

bipolaire stoornis. (dit proefschrift) 

 

5. Kortdurend onderpresteren op school in de vroege adolescentie zou een marker kunnen zijn voor 

de genetische kwetsbaarheid om een bipolaire stoornis te ontwikkelen. (dit proefschrift) 

 

6. De bipolaire stoornis en schizofrenie laten zowel tijdens de vroege foetale ontwikkeling (10e-15e 

week) als in de puberteit en vroege adolescentie een verschillend rijpingstraject van de hersenen 

zien. (dit proefschrift) 

 

7. Lithium heeft een neuroprotectief effect in het brein door het afzwakken van de vermindering van 

grijze en witte stof bij de bipolaire stoornis. (dit proefschrift) 

 

8. Het huidige gebruik van ROM resultaten door de Stichting Benchmark GGZ  als een vorm van 

wetenschappelijk onderzoek bestempelen, is misbruik maken van het respectabel opgebouwde 

imago van de wetenschap. 

 

9. De momenteel binnen de GGZ geïnvesteerde tijd en energie in de controle op de aanwezigheid van 

een schriftelijk behandelplan staat niet in verhouding tot de ontbrekende wetenschappelijke 

evidence over de zinvolheid van een schriftelijk behandelplan in de behandeling.  

 

10. Promoveren is net als basketbal; individuele inzet en doorzettingsvermogen zijn noodzakelijk, maar 

zonder teamgenoten is scoren onmogelijk. 

 

11. Tot in volwassenheid je leven kunnen delen met je grootouders is een waar geschenk van het 

leven. 

 

12. We moeten in organisaties in de zorg meer ‘vonken’ dan ‘vinken’ (Mathieu Weggeman, 

Voorjaarscongres NVvP 2014). 


