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Propositions belonging to the thesis

Personalized pharmacotherapy of psychosis. Clinical and pharmacogenetic approaches.
1. Depot antipsychotica worden te weinig voorgeschreven.
2. De farmacogenetica van antipsychotica lijkt vooralsnog meer een uitdaging voor
onderzoekers dan een belofte voor patienten.
3. Het a posteriori bepalen van in- en exclusiecriteria, statistische tests en covariabelen
waarvoor gecorrigeerd moet worden doet de farmacogenetica geen goed.
4. Genetische studies waarin slechts een of twee polymorfismen onderzocht worden en geen
associatie gevonden wordt zijn weinigzeggend.
5. De rol van histamine en muscarine receptoren bij gewichtstoename door antipsychotica
wordt te weinig onderzocht.
6. Een uiteindelijk model dat respons en bijwerkingen op antipsychotica kan voorspellen
moet per etniciteit afzonderlijk ontworpen worden.
7. Promoveren is voor negentig procent monnikenwerk, al doet het feit dat zo weinig
monniken gepromoveerd zijn anders vermoeden.
8. The eye sees only what the mind is prepared to comprehend. (Henri Bergson)
9. Few of us have lost our minds, but most of us have long ago lost our bodies. (Ken Wilber)
10. Fulltime werken loont veel te weinig in vergelijking met parttime 1 dag vrij: een
'werk/vrije tijd ratio' van 2,5 versus 1,33 bij een nettoloon van 2,5 versus 2,1.
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