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STELLINGEN  

 

behorende bij het proefschrift 

 

Metabolic risk in people with psychotic disorders 

No mental health without physical health 

 

 

1. Hoewel er vooruitgang is waar te nemen op het gebied van behandeling van metabole 
afwijkingen bij mensen met psychotische aandoeningen, is er nog veel te verbeteren 
(deze these) 

 
2. Zorgprofessionals in de psychiatrie dienen zich bewust te zijn van de metabole risico’s 

die het stoppen met het gebruik van cannabis met zich meebrengt (deze these) 
 

3. Vitamine D gebrek is gerelateerd aan het metabole risico van patiënten via negatieve 
symptomen en antipsychoticagebruik (deze these)  

 
4. Er is meer nodig dan alleen het verbeteren van leefstijl om het metabole risico bij 

mensen met een psychotische aandoening te doen verdwijnen (deze these) 
 

5. Het routinematig monitoren van mensen met een psychotische aandoening vormt het 
uitgangspunt van de behandeling van metabole risicofactoren, doordat het 
behandelaren in staat stelt een verhoogd metabool risico te detecteren 

 
6. Door het aanbieden van leefstijlinterventies en het actief stimuleren van 

huisartsbezoeken, neemt de geestelijke gezondheidszorg verantwoordelijkheid voor het 
verminderen van het metabole risico van mensen met psychotische aandoeningen 

 
7. Onderzoekers zijn verantwoordelijk voor kwaliteitsmonitoring bij ROM en dienen 

feedback te leveren aan zorgprofessionals die ROM-metingen verrichten over goede 
verzameling en invoering van data en het belang hiervan 

 
8. In zorgstandaarden vastleggen wie verantwoordelijk is voor het ondernemen van actie 

op basis van ROM resultaten zal misvattingen helpen voorkomen en de communicatie 
tussen betrokken partijen bevorderen  
 

9. “Success is stumbling from failure to failure with no loss of enthusiasm“  
(Winston S. Churchill) 
 

10. Het lezen van lotgenotenverhalen op de ‘Reviewer 2 Must Be Stopped!’-Facebookpagina 
relativeert en voorkomt verbittering over een afgewezen paper 
 

Jojanneke Bruins 


