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	 Stellingen

1.  Ultra Hoog Risico patiënten die tijdens de follow-up een transitie doormaken naar een  
 psychose, rapporteren at baseline significant meer problemen met sociale interactie  
 dan degenen die geen transitie doormaken. (dit proefschrift)

2. Een verfijning van de huidige UHR criteria, door het opnemen van het criterium ‘tenminste 
 een matige score op SIPS item sociale anhedonie en terugtrekgedrag’, zou de kans op  
 vals- positieven in UHR onderzoek kunnen verminderen. (dit proefschrift)

3.  ‘The Lonely Soul Wanders’. (dit proefschrift; herkomst frase onbekend)

4.  De klachten van een groot percentage van UHR patiënten, geïncludeerd met de huidige 
 criteria die hoofdzakelijk gebaseerd zijn op positieve symptomen, blijken van voorbijgaande 
 aard. (dit proefschrift)

5.  Hulpzoekende UHR patiënten van Marokkaans- Nederlandse en Turks- Nederlandse 
 afkomst rapporteren meer negatieve symptomen (anhedonie in het bijzonder) en meer  
 depressie in vergelijking met de autochtone Nederlandse groep. (dit proefschrift)

6.  Sociaal disfunctioneren in de maand voor opname voor een eerste psychose voorspelt  
 niet noodzakelijkerwijs een slecht ziektebeloop. Dit kan erop duiden dat, om het beloop  
 van schizofrenie op een betrouwbare manier te voorspellen, het nodig is om sociaal  
 functioneren te beoordelen tijdens een klinisch stabielere situatie. (dit proefschrift) 

7.  Wanneer gedachten niet getest worden in situaties, zou sociaal terugtrekgedrag  
 de verdere ontwikkeling en de instandhouding van waanideeën en achterdocht in  
 UHR jongeren kunnen versterken. (dit proefschrift)

8.  ‘Happiness [is] only real when shared’.  
 (Chris McCandless (1968-1992), verfilmd door Sean Penn: Into the Wild, 2007) 

9.  ‘Psychoses zijn geen zweetvoeten’.  
 (Renate van der Valk, spandoek Zorglijn Vroege Psychose tijdens demonstratie tegen 
 bezuinigingen GGZ, juni 2011)

10.  Een veelgehoorde stelling luidt, dat men om oeverloze discussies te voorkomen,  
 eerst overeenstemming moet bereiken over de inhoud van bepaalde begrippen.  
 Dat men dan geen oeverloze discussies meer kan voeren, is misschien wel de reden  
 dat men een dergelijke consensus meestal niet nastreeft. 


