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Stellingen 

1.  Iedere patiënt die behandeld wordt in de forensische psychiatrie moet een evaluatie van 
zijn/haar slaap krijgen. (dit proefschrift)

2.  Niet iedereen is even gevoelig voor de gevolgen van slechte slaap. Met betrekking tot 
agressie geldt vooral dat een kort lontje door slaapgebrek nog korter kan worden.  
(dit proefschrift)

3.  Gewelddadige individuen hebben een afwijkende slaapkwaliteit en EEG-gemeten 
slaaparchitectuur vergeleken met niet-gewelddadige individuen. (dit proefschrift)

4.  Gewelddadig gedrag moet worden beschouwd als de pathologie van agressie.  
(dit proefschrift)

5.  De prefrontale cortex is het deel van het brein waar agressief gedrag geremd en onder 
controle gehouden wordt. Slaaptekort leidt tot een verslechtering van deze belangrijke 
remfunctie. (dit proefschrift)

6.  De individuele kwetsbaarheidshypothese voor psychiatrische ziektes vereist een 
drastische herziening van de gangbare diermodellen. (dit proefschrift)

7.  Het is van fundamenteel belang dat GGZ instellingen wetenschappelijk onderzoek 
uitvoeren om de specialistische zorg voor ernstige en complexe psychiatrische patiënten 
verder te verbeteren.

8.  De combinatie van wetenschappelijk onderzoek uitvoeren en psychiater worden en zijn, 
maakt dat je beiden beter volhoudt.

9. Het moederschap is een van de mooiste oorzaken voor een slaapgebrek.


