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Stellingen

behorende bij het proefschrift

Cannabis use in patients with schizophrenia

Motivation for use and relation to clinical variables

Nienke Dekker

Patiënten met schizofrenie ervaren meer negatieve effecten van cannabis dan 1. 
gezonde controles (dit proefschrift).

Hoe meer relaxerende effecten worden verwacht van cannabis, hoe meer craving en 2. 
hoe groter de mate van gebruik (dit proefschrift).

Het krijgen van een eerste psychose heeft regelmatig  tot gevolg dat wordt gestopt 3. 
met blowen (dit proefschrift).

Patiënten met schizofrenie ervaren meer hunkering naar cannabis dan hun zussen en 4. 
broers en gezonde controles (dit proefschrift).

Schizofrenie patiënten die cannabis hebben gebruikt, krijgen hun eerste psychose 5. 
gemiddeld op een jongere leeftijd dan patiënten die geen cannabis hebben gebruikt 
(dit proefschrift). 

Het hebben van comorbide obsessieve-compulsieve symptomen bij schizofrenie 6. 
is geen beschermende factor voor het gebruik van verslavende middelen (dit 
proefschrift).

Stoppen met cannabisgebruik kan het cognitief functioneren verbeteren 7. (dit 
proefschrift). 

Voor een uitspraak over het effect van cannabis op het brein is longitudinaal 8. 
onderzoek een vereiste (dit proefschrift). 

Werken voor GROUP levert een uniek groepsgevoel op.9. 

Een duidelijk en helder boek over hoe om te gaan met SPSS is goud waard.10. 

Bij multitasking gaat het erom dat je één ding tegelijk kunt doen.11. 


