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Stellingen behorende bij het proefschrift

The Dysregulated Brain
A psychoimmunological approach to bipolar disorder

Benno Haarman
 

1. Voor een volledig begrip van de pathofysiologie van de bipolaire stoornis 
moet de neurobiologie van alle fysiologische niveaus betrokken worden 
(Manji en Lennox, 2000; stellingen 3, 4, 7, 8, 9).  

2. De ruimtelijke en temporele complexiteit van het brein vormen een 
 belangrijke verklaring waarom het ontwikkelen van biomarkers in de 
 psychiatrie tot nu toe zo problematisch is gebleken (Bassett, 2011; 
 hoofdstuk 10,  stellingen 3, 4).  

3. In tegenstelling tot de oorspronkelijke hypothese, blijkt monocyt  activatie 
geen diagnostische biomarker voor de bipolaire stoornis, maar veeleer 
 geassocieerd met verkeren in een manische of depressieve episode 
 (hoofdstuk 4 en hoofdstuk 2). 

4. Het lijkt onwaarschijnlijk dat C-reactive protein bruikbaar is als een 
biomarker om het ziektebeloop van de bipolaire stoornis te voorspellen 
(hoofdstuk 5).  

5. De feature-expression heatmap is een bruikbare grafische methode om 
 associaties tussen complexe biologische systemen weer te geven, zoals in 
 genotype-fenotype pathofysiologische modellen (hoofdstuk 3). 

6. De gliacellen (waaronder microglia, astrocyten en oligodendrogliacellen) 
 vormen waarschijnlijk een belangrijke schakel in de pathofysiologie van  
de bipolaire  stoornis (hoofdstuk 10, stellingen 7, 8, 9). 
 >



7. Er is neuroinflammatie in het brein van patiënten met een bipolaire stoornis 
(hoofdstuk 7). 

8. Bij patiënten met een bipolaire stoornis zijn er aanwijzingen voor een 
 gedifferentieerde microgliafunctie in vivo, waarbij sommige microglia 
apoptose induceren en andere neurogenese stimuleren (hoofdstuk 8).  

9. Lithium heeft waarschijnlijk een neutraliserend effect op de 
wittestofafwijkingen die gevonden worden bij patiënten met een bipolaire 
stoornis (hoofdstuk 9). 

10. De eerste stap tot wijsheid is aan zijn weten te durven twijfelen (O. Weiss). 

11. Eén goede ergernis te juister tijd is meer waard dan een vol dozijn strijkages  
(H.N. Werkman, 1932). 

12. Het is gezond verstand om een methode te proberen. Als het niet lukt,  
geef het eerlijk toe en probeer een andere methode, maar bovenal probeer 
iets. (F.D. Roosevelt, 1932). 

13. Het presenteren van resultaten heeft wat weg van het bereiden van soep 
voor gasten: wat voor de een dikke soep is, is voor de ander dunne soep. 
Naast de smaak, is een goede consistentie essentieel. 

14. Wanneer de schriftelijke weerlegging in een publicatietraject langer neigt 
te  worden dan het oorspronkelijke manuscript, weet je dat het proces zijn 
afronding nadert.




