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Stellingen behorend bij het proefschrift

NEUROPHYSIOLOGICAL CORRELATES  
OF THE PATHWAY TO THE EARLY STAGES OF PSYCHOSIS

Mirjam van Tricht
5 juni 2013

1. Patiënten met een klinisch verhoogd risico op een psychose die in de toekomst 
een eerste psychose ontwikkelen, hebben meer moeite met het verwerken van 
informatie uit de omgeving dan patiënten die geen psychose ontwikkelen. Dit 
proefschrift.

2. Neurofysiologische maten dragen bij aan de korte termijn voorspelling van een 
eerste psychose. Dit proefschrift.

3. Neurofysiologische maten gerelateerd aan de hogere cognitieve functies zijn 
stabiel afwijkend over de verschillende stadia van schizofrenie, terwijl maten 
gerelateerd aan de vroege informatieverwerking fluctueren van de prodromale 
fase tot na de eerste psychose. Dit proefschrift. 

4. Informatieverwerkingsproblemen correleren met ernstigere symptomen en een 
lager niveau van functioneren bij patiënten met een eerste psychose. Dit proefschrift. 

5. Cannabisgebruik bij gezonde mensen kan leiden tot vergelijkbare informatie-
verwerkingsproblemen als worden gezien bij patiënten met een klinisch 
verhoogd risico op een eerste psychose. Dit proefschrift.

6. Biologische markers gerelateerd aan informatieverwerking zijn waardevol voor de 
ontwikkeling van meer valide classificatiesystemen in de DSM VI. Dit proefschrift. 

7. Eén onderzoek is geen onderzoek. Daniel Lakens e.a., de psycholoog, september 2011.
8. De aanwezigheid van een koffiekamer op een afdeling is noodzakelijk voor 

de totstandkoming van hechte intercollegiale verbanden en draagt bij aan de 
wetenschappelijke productiviteit.

9. De aanwezigheid van een vierpotige huisgenoot leidt tot significante stressreductie 
en vermindering van met promoveren gepaard gaande angst- en stemmingsklachten. 

10. Veelvuldig herlezen van manuscripten leidt niet tot een vermindering van 
typfouten.

11. Vals spelen valt eerder op bij musiceren dan in de wetenschap. 
12. Het is niet moeilijk. Men hoeft alleen de juiste toetsen op het juiste moment te 

raken. J.S. Bach. 
13. Als je loslaat heb je twee handen vrij. Loesje. 


