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stellingen
behorende bij het proefschrift 

Depression vulnerability: Is it really what you think?

Gerard van Rijsbergen

1 Het verband tussen het aantal publicaties over cognitieve reactiviteit bij recidiverende 
depressie lijkt omgekeerd evenredig te zijn met evidentie voor haar voorspellende waarde 
(dit proefschrift).

2 Het werkingsmechanisme van psychotherapie is zeer beperkt wetenschappelijk 
te onderzoeken waardoor het onduidelijk is hoe preventieve interventies werken  
(dit proefschrift).

3 Patiënten met recidiverende depressie met bovendien een persoonlijkheidsstoornis, 
worden gekenmerkt door een cognitieve kwetsbaarheid (dit proefschrift).

4 Een simpele Visueel Analoog Schaal voorspelt de tijd tot depressieve terugval minstens net 
zo goed als een uitgebreid Hamilton Depression Rating Scale interview (dit proefschrift).

5 Mensen die hersteld zijn van een recidiverende depressie kunnen eenvoudig worden 
gescreend met een Visueel Analoog Schaal op depressieve terugval (dit proefschrift).

6 Emoties spelen een belangrijke rol bij depressieve terugval, mogelijk door ‘emotionele 
littekenvorming’ (dit proefschrift).

7 Toekomstig onderzoek moet uitwijzen of emotie (regulatie) een causale rol speelt bij het 
ontstaan van depressieve terugval, en hoe de rol van emotie zich verhoudt tot de rol van 
cognitie en stress (dit proefschrift).

8 Het meest veelbelovende onderzoekshuwelijk bestaat uit effectonderzoek met 
procesonderzoek.

9 Ce qu’on ne peut dire et ce qu’on ne peut taire, la musique l’exprime (Victor Hugo).

10 Het commentaar van Jack Wouterse tijdens het TV-programma ‘Smaken verschillen’ zou 
als een positieve stemmingsinductie gebruikt kunnen worden.


