
UvA-DARE is a service provided by the library of the University of Amsterdam (https://dare.uva.nl)

UvA-DARE (Digital Academic Repository)

Structural brain alterations and cannabis use in the healthy population and
patients with schizophrenia

Koenders, L.

Publication date
2016
Document Version
Final published version

Link to publication

Citation for published version (APA):
Koenders, L. (2016). Structural brain alterations and cannabis use in the healthy population
and patients with schizophrenia. [Thesis, fully internal, Universiteit van Amsterdam].

General rights
It is not permitted to download or to forward/distribute the text or part of it without the consent of the author(s)
and/or copyright holder(s), other than for strictly personal, individual use, unless the work is under an open
content license (like Creative Commons).

Disclaimer/Complaints regulations
If you believe that digital publication of certain material infringes any of your rights or (privacy) interests, please
let the Library know, stating your reasons. In case of a legitimate complaint, the Library will make the material
inaccessible and/or remove it from the website. Please Ask the Library: https://uba.uva.nl/en/contact, or a letter
to: Library of the University of Amsterdam, Secretariat, Singel 425, 1012 WP Amsterdam, The Netherlands. You
will be contacted as soon as possible.

Download date:24 May 2023

https://dare.uva.nl/personal/pure/en/publications/structural-brain-alterations-and-cannabis-use-in-the-healthy-population-and-patients-with-schizophrenia(1d33d8b6-033e-4cfe-ba20-a6df90390c3e).html


Stellingen 

1.  Patiënten met recent ontstane schizofrenie hebben wijdverspreid door het 
brein kleinere grijze stof volumes dan gezonde individuen – dit proefschrift

2.  Cannabismisbruik of –afhankelijkheid is voorspellend voor de transitie naar 
psychose bij individuen met een genetisch verhoogde kwetsbaarheid voor het 
krijgen van een psychotische stoornis – dit proefschrift

3.  Het striatum speelt een rol bij het escaleren van cannabisgebruik, en activiteit 
in het striatum als reactie op een cannabisstimulus is voorspellend voor de 
escalatie van gebruik – dit proefschrift

4.  Met structurele MRI zijn geen aanwijzingen gevonden voor een 
neurodegeneratief effect van cannabis op de grijze stof – dit proefschrift

5.  De hippocampale volumes worden groter tijdens de late adolescentie, 
en deze groei wordt niet nadelig beïnvloed door het gebruik van cannabis  
– dit proefschrift

6.  Een kleine mediaal temporale cortex kan een risicofactor zijn voor de escalatie 
van cannabisgebruik – dit proefschrift

7.  De methodologische tekortkomingen van (longitudinaal) MRI onderzoek 
verdienen aandacht en moeten beter benoemd worden in de wetenschappelijke 
literatuur – dit proefschrift

8.  Misschien is niets geheel waar, en zelfs dàt niet. – Multatuli, Ideën 1

9.  Als het kaartenhuis instort liggen ze in ieder geval weer op tafel – Volkskrant, 
column ‘PvdA’ van de Betrouwbare Mannetjes (21-03-2015)

10.  Onderzoek naar cannabis zou baat hebben bij cannabislegalisatie, omdat 
het momenteel vergelijkbaar is met het onderzoeken van alcohol tijdens de 
drooglegging
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