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Stellingen behorende bij het proefschrift: 

SPECT imaging in young patients with schizophrenia 

Jules Lavalaye 

• Olanzapine en risperidone verschillen niet in dopamine D2 

receptorbezetting in vivo 

• Hogere D2 receptorbezetting door antipsychotica gaat 

gepaard met een slechter subjectief welbevinden van 

patiënten met schizofrenie 

• Antipsychotica en dopaminomimetica hebben geen effect op 

de binding van [123I]-FP-CIT aan dopamine transporters in het 

striatum van de rat 

• De gepostuleerde overactiviteit van het dopamine systeem bij 

patiënten met schizofrenie berust waarschijnlijk niet op een 

verhoogd aantal nigrostriatale dopaminerge neuronen 

• Vrouwen hebben meer dopamine en serotonine transporters 

dan mannen 

• Tardieve dyskinesie wordt niet verklaard door dopaminerge 

neurotoxiciteit van antipsychotica 

• Olanzapine veroorzaakt een hogere bezetting van muscarine 

receptoren dan risperidone 



Hoger doseren van antipsychotica leidt helaas niet tot een 

beter klinisch effect, maar wel tot meer bijwerkingen 

Voor een eerlijke vergelijking dienen nieuwe antipsychotica in 

medicatieonderzoeken vergeleken te worden met klassieke 

antipsychotica in een klinisch relevante dosering 

Het samenvoegen van de afdeling psychiatrie met het 

hoofdgebouw van het AMC getuigt van inzicht in de 

inhoudelijke toenadering tussen somatiek en psychiatrie, 

en daarbij is het ook een stuk minder ver lopen 

De hersenen als biologisch orgaan zijn een tijd lang over het 

hoofd gezien 

De biologische verklaringen van de hersenen doen niets af 

aan het unieke karakter ervan 

The noise is not the real activity - (Dessislava Karoushkova) 
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