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1. Serum S10oB is vcrhoogd bij jongc, mannelijke patiCntcn met schizof-. 

rcnie, en blijft verhoogd na bchandeling en remissie van positicvc 

symptomcn (dit proefschrift). 

2. Serum Brain-Derived Neurotrophic Factor (BDNF) is verlaagd bij jonge, 

mannelijkc patiCnten met schizofrcnic, en keert gedurendc bchandc

ling en rcmissic van posiricve symptomcn tcrug naar normalc waardcn 

(dit pl·oefschrift). 

3· De expressic van AKT1 in wittc blocdcellen is vcrlaagd bij jonge, man

nclijkc patiCntcn met schizofrenic, onafhankclijk van her gebruik van 

antispychotica of fase van de ziekte ( dit proefschrift). 

4· De mate van de verandering van cxpressie van een risico-gcn, zeals 

AKT1, kan hoog zijn bij paticnten met schizofrenie (dit procfschrift). Voor 

de aan- of afwezighcid van risico-genen is dit vcel minder het geval (Ste

fa115son et al., zoog; Nature). Dit impliccert dat voor moleculairbiologische 

diagnostiek meer te verwachten is van gen-expressie of proteomics, dan 

van onderzoek naar de aan- of afwezighcid van genvarianten. 

5· Het is aannemelijk dat reeds bij prodromale patiCnten die nog geen 

psychose hebben ontwikkeld afwijkingcn in het serum aanwezig zijn, 

vergeleken met gezondc controles, en met patiCnten met relevante 

andere diagnostische categorieen (ditproeftchrift). 

6. Het blijkt dat chimpansces en andere primaten een gedifferentieer

der gcvoelsleven hebben dan lang werd aangenomen (o.a. De Waai, zoos; 



Nature). Het verdient derhalve aanbeveling ook bij hen het voorkomen van 

psychiatrische aandoeningen te onderzoeken. 

7· De toename van depressies is voor een dcel te wijten aan hct feit dat in het 

spraakgebruik 'deprcssic' synoniem is geworden a.an 'somberc stemming', 

waardoor het onderscheid tussen symptoom en syndroom onhclder is 

geworden. Het verdient derhalve aanbeveling in de DSM criteria voor 'dc

pressievc stoornis' het criterium 'dcpressievc stemming' te vcrvangen door: 

'sombere stemming'. 

S. Co-morbiditeit is in de psychiatric vaak een artefact van het gebruikte clas

sificatiesysteem, doordat symptomcn als afzonderlijke syndromen worden 

bcschouwd. 

9· De term 'plausibility dysrcgulation syndrome' is cen adequatere vervangings

term voor schizofrenic dan 'salience dysregubtion syndrome'. 

10. Vecl psychiatrische vcrblijfsafdclingen kunncn wei ecn extra sopje gebruikcn. 

11. Hct kofficzctapparaat is de bclangrijkstc uitvinding van de 20c eeuw. 


