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Stell ingen behorend bij het proefschrift van Bente Cecilie Appelhof 

1 Het welbevinden en neurocognitief functioneren van adequaat behandelde hypothyreoïdiepatiënten 

blijft achter bij het niveau van de algemene Nederlandse bevolking 

(dit proefschrift) 

2 De vraag of T4/T3 combinatietherapie bij de behandeling van hypothyreoïdie te prefereren is boven 

T4 monotherapie blijft voorlopig actueel 

(dit proefschrift) 

3 Additie van het schildklierhormoon T3 aan een SSRI (paroxetine) bij de behandeling van depressie 

is niet zinvol 

(dit proefschrift) 

4 Hogere HPA as activiteit is geassocieerd met een ongunstig beloop van de depressieve stoornis 

(dit proefschrift) 

5 Biologisch psychiatrisch onderzoek wordt bemoeilijkt door de allesbehalve biologische definitie van 

psychiatrische ziektes 

6 Zolang studies met positieve uitkomsten makkelijker en 'hoger' te publiceren zijn dan die met negatieve, 

kan 'evidence based medicine' beter bestempeld worden als 'evidence biased medicine' 

7 Het boek 'Onder Professoren' van W.F. Hermans zou tot de standaard literatuurlijst van iedere 

promovendus moeten behoren 

8 De ogenschijnlijke toename van het aantal psychotici in de openbare ruimte is terug te voeren op de 

nieuwe gewoonte van velen om altijd en overal via een oortje mobiel in gesprek te zijn 

9 Als je ziet met welk een nieuwsgierigheid en verwondering jonge kinderen de wereld verkennen, is het 

verbazend dat ze later niet allemaal onderzoeker worden 

10 Entre toutes les faqons d'etre la confiante est la meilleure 

Van alle levenshoudingen is de vertrouwensvolle de beste 

(naar Paul Eluard) 

11 Het leven is onzeker, dus plannen kun je beter uitvoeren dan voor je uit schuiven 




