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Stellingen

behorende bij het proefschrift 

Somatic depression in the picture
Insights in the comorbidity between somatic diseases and depression

van Maaike Meurs

1. De bevinding dat hartinfarctpatiënten met depressieve klachten een verhoogde kans 
hebben op nieuwe hartproblemen of overlijden, kan niet geheel verklaard worden door 
prognostische factoren gerelateerd aan de hartaandoening zelf (dit proefschrift).

2. Hartinfarctpatiënten met depressieve symptomen zouden extra aangemoedigd moeten 
worden om deel te nemen aan hartrevalidatie (dit proefschrift).

3. De bevinding dat individuen met ongediagnosticeerde diabetes een verhoogde kans 
hebben op een depressieve stoornis, kan wijzen op een biologisch verband tussen 
beide aandoeningen (dit proefschrift).

4. Depressie en angst in de context van diabetes hebben mogelijk een verschillende 
oorsprong (dit proefschrift).

5. Regionale afwijkingen in de hersenstructuur kunnen ten grondslag liggen aan de 
comorbiditeit van depressie en somatische ziekten (dit proefschrift).

6. Een multidisciplinaire interventie, gericht op de leefstijl en de psychologische en 
fysieke gezondheid van een patiënt met een somatische depressie, is waarschijnlijk 
het effectiefst voor het verbeteren van zowel de depressie als de somatische ziekte.

7. Cross-sectioneel onderzoek is nuttig voor het genereren van hypothesen voor 
toekomstig onderzoek. 

8. Kennis over de somatische gezondheid is van belang voor de behandeling van een 
depressie, en vice versa.

9. Betere registratie van metaalimplantaten in patiëntendossiers zal wetenschappelijk 
MRI-onderzoek bevorderen.

10. Wetenschappelijke tijdschriften zouden uniforme opmaakcriteria moeten hanteren 
voor het indienen van manuscripten, zodat er meer tijd beschikbaar komt voor het 
bedrijven van wetenschap.


