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STELLINGEN BEHORENDE BIJ HET PROEFSCHRIFT

The weight of 
subclinical vascular disease & neuroticism in 

late-life depression

1. Bij een lage mate van neuroticisme is de ouderdomsdepressie een indicator voor 
 subklinisch, doch klinisch relevant, vaatlijden. (Dit proefschrift)

2. In de algemene bevolking dienen de criteria voor een depressieve stoornis bij ouderen  
 te worden aangepast met minder nadruk op somatisch-affectieve symptomen. 
 (Dit proefschrift)

3. De invloed van de verschillende pathofysiologische mechanismen (subklinische 
 vasculaire ziekte en neuroticisme) op depressie verandert met het ouder worden. 
 (Dit proefschrift)

4. De positieve associatie tussen obesitas en depressieve symptomen, zoals die wordt  
 gevonden bij ouderen in de bevolking is niet één op één vertaalbaar naar klinische  
 populaties; vermoedelijk omdat enkel de meest kwetsbare ouderen in zorg komen.  
 (Dit proefschrift) 

5. Er moet zowel in onderzoek als in de klinische praktijk bij patiënten van middelbare  
 en oudere leeftijd aandacht zijn voor de verschillende symptoom dimensies van  
 depressie. (Dit proefschrift)

6. De hypothese dat adipokines de relatie tussen obesitas en depressie mediëren is  
 verleidelijk, maar niet evidence based. (Dit proefschrift)

7. Aangezien de ouderenpsychiater bij patiënten met een ouderdomsdepressie naast 
 psychologische ook somatische pathofysiologische mechanismen dient te evalueren,  
 is in de opleiding tot ouderenpsychiater een somatische stage essentieel. (Dit proef- 
 schrift)

8. Het publiceren van case-reports door AIOS leidt tot meer wetenschappelijke output.

9. Hoewel de Evidence Based Mental Health ook de kwaliteit van de ouderenpsychiatrie  
 geleidelijk doet toenemen, zal juist in dit vak de stelling “It is costly that is bought by  
 experience” (R. Asham–1515-1568) altijd blijven gelden.

10. Bij ouderenpsychiaters, die pas op latere leeftijd daadwerkelijk starten met weten- 
 schappelijk onderzoek, gaat ‘hel’ hand in hand met ‘YEAH!’.


