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Stellingen behorende bij het proefschrift

Exploring function in thE hallucinating brain

Jasper Looijestijn, 24 september 2018

1 Lokale interventies zoals transcraniële magneetstimulatie bieden de 
mogelijkheid om het in een verstoorde toestand geraakte neurale netwerk 
zodanig te stimuleren dat het netwerk weer omslaat naar zijn gezonde 
toestand. (dit proefschrift)

2 Externe verbale akoestische hallucinaties kunnen neurofysiologisch worden 
begrepen als interne verbale akoestische hallucinaties die via activiteit van 
het planum temporale buiten het lichaam geprojecteerd worden .  
(dit proefschrift)

3 Verbale akoestische hallucinaties ontstaan doordat aan de taalkundige 
representaties vanuit Broca’s homoloog een niet passende betekenis wordt 
verleend in het ‘salience network’. (dit proefschrift)

4 Het accuraat schatten van de richting van beïnvloeding in neurale netwerken 
is een noodzakelijke stap om te komen tot klinische toepassingen van 
neuroimaging voor patiënten met psychiatrische stoornissen .  
(dit proefschrift)

5 Netwerkmodellen bieden een vruchtbaar alternatief voor de diverse deels 
overlappende, deels uiteenlopende theoretische modellen van psychose.  
(dit proefschrift) 

6 Netwerkmodellen bieden de psychiatrie het hardnodige bindmiddel in een 
medische wetenschap waar vrijwel alle stoornissen multifactorieel zijn .

7 Als het doel is om biologische interventies te ontwikkelen, dan zal 
psychologische theorievorming volledig vervangen kunnen worden door 
mechanische concepten .

8 Onze historische en situationele context determineert via het brein de ons 
resterende beschikkingsruimte; de vrije wil kan hierbinnen manoeuvreren en 
zijn context veranderen .

9 ‘The hurrier I go, the behinder I get.’  The White Rabbit – De permanente 
hoge werkdruk in de GGZ leidt tot opportunistische keuzes, met als resultaat 
inefficiënte zorg en langere wachtlijsten .

10 ‘If habit is a second nature, it prevents us from knowing our first.’ 
Marcel Proust


