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Stellingen behorende bij het proefschrift

Antipsychotic treatment and sexual functioning
From mechanisms to clinical practice

Marrit de Boer

1. Patiënten met schizofrenie ervaren vaak belemmeringen in hun seksueel 
functioneren, waarbij het gebruik van antipsychotica een belangrijke factor is (dit 
proefschrift).

2. Patiënten met schizofrenie vinden seksualiteit een belangrijk onderwerp, echter 
zowel patiënten als artsen vinden het moeilijk om dit onderwerp ter sprake te 
brengen (dit proefschrift). 

3. Ieder geneesmiddel heeft naast gewenste effecten helaas ook ongewenste 
effecten (dit proefschrift).

4. De kans op seksuele bijwerkingen verschilt per antipsychoticum, wat 
aanknopingspunten biedt om deze kans te verkleinen (dit proefschrift).

5. Het is belangrijk dat artsen vragen naar seksuele bijwerkingen en samen met de 
patiënt de last overwegen, waarbij het gebruik van een gevalideerde vragenlijst 
behulpzaam kan zijn (dit proefschrift).

6. Aangezien het dopaminesysteem betrokken is bij de anticipatie voor beloning, 
is het voorstelbaar dat antipsychotica niet alleen een remmende invloed hebben 
op het seksueel functioneren, maar in bredere zin gedrag en initiatief kunnen 
beïnvloeden (dit proefschrift). 

7. Wanting, liking en inhibition gaat over meer dan seksualiteit alleen.

8. Door het beperken van de vergoeding van seksuologische behandeling sinds dit 
jaar wordt de zorg wel erg uitgekleed.

9. Seks is toch wel het meest overschatte onderwerp dat er is. Het is belangrijk, maar 
is het zó belangrijk? (Ellen Laan). 

10. Waarom een deel van de mensen geen seksuele bijwerkingen krijgt is misschien 
wel even interessant als waarom mensen wel seksuele bijwerkingen krijgen. 


