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Stellingen

Auditief-verbale hallucinaties bij mensen met schizofrenie hangen samen met een verminderd 
vermogen om te schakelen tussen het auditief-sensomotorisch netwerk en het rustnetwerk (dit 
proefschrift).

Het syndroom van Klinefelter is geen geschikt model om de pathofysiologie van schizofrenie be-
ter te leren begrijpen (dit proefschrift).

Mensen met schizofrenie die regelmatig auditief-verbale hallucinaties ervaren, hebben een ho-
ger glutamaatniveau in de laterale prefrontale cortex, dan zij die geen auditief-verbale hallucina-
ties ervaren (dit proefschrift).

Bij mensen met schizofrenie is actieve behandeling met repetitieve transcraniële magnetische 
stimulatie van de temporo-pariëtale cortex is niet effectiever dan placebostimulatie in het vermin-
deren van auditief-verbale hallucinaties (dit proefschrift).

Stimulatie van de linker temporo-pariëtale cortex heeft een positieve invloed op de bijdrage van 
hersengebieden aan hersennetwerken (dit proefschrift).

De uitkomsten van behandelstudies met repetitieve transcraniële magnetische stimulatie voor 
negatieve symptomen van schizofrenie rechtvaardigen verder onderzoek naar deze interventie 
(dit proefschrift).

Toekomstig onderzoek naar de behandeling van symptomen van schizofrenie met repetitieve 
transcraniële magnetische stimulatie dient zich te richten op het identificeren van factoren die 
bijdragen aan behandelsucces (dit proefschrift).

Het is een grote uitdaging - gezien het kleine veld - om onderzoek te doen naar het syndroom 
van Klinefelter.

Om de kloof te slechten tussen wetenschap en de klinische praktijk, is een exciting link essentieel 
(zoals deze promovendus).

Het rustgevende effect van yoga, vastgesteld in een niet-gepubliceerde n=1 studie, rechtvaardigt 
de hypothese dat yoga een uitstekend middel is om hersennetwerken optimaal te laten samen-
werken.
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