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Stellingen behorende bij het proefschrift van A. Lok: 

 

Time after Time;  

Biological factors in the course of recurrent depression 

 

1. Depressie is een recidiverende aandoening. Patiënten met recidiverende depressie, 

hebben ook in remissie hogere cortisolconcentraties vergeleken met gezonde 

proefpersonen. (dit proefschrift) 

2. De relatie tussen traumatische ervaringen in de kindertijd en recidiverende depressie 

wordt gemodificeerd door het C677T MTHFR polymorfisme (dit proefschrift)  

3. Somatisch onverklaarde lichamelijke klachten vormen een risicofactor voor terugval 

van depressie. (dit proefschrift) 

4. Het vetzuurmetabolisme is verstoord in patiënten met recidiverende depressie, wat 

gevolgen kan hebben voor cardiovasculair risico (dit proefschrift) 

5. Overgewicht en obesitas komen meer voor onder patiënten met recidiverende 

depressie dan in de algemene Nederlandse bevolking. Hierbij lijkt het continue gebruik 

van antidepressiva een rol te spelen. (dit proefschrift) 

6. Life-style aanpassingen hebben de potentie om de effectiviteit van de bestaande 

behandelingen van psychiatrische ziekten te verhogen. 

7. De recidivering in depressieve patiënten kan zowel worden beïnvloed door 

biologische factoren die voorafgaan aan de depressie (kwetsbaarheid) als door 

biologische veranderingen die het gevolg zijn van depressie episodes (‘scarring’). 

(deels dit proefschrift) 

 



8.    Making the simple complicated is commonplace; making the complicated simple, 

awesomely simple, that’s creativity a.k.a. science. (free after Charles Mingus) 

9.  No clear indication, no action. (Johanna Assies) 

10.  Een goede psychiater werkt met een koel hoofd en een warm hart. 

11. Don’t play what’s there, play what’s not there. (Miles Davis) 

 

 


