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STELLINGEN 

behorende bij het proefschrift van Sanne H. Booij 

"Dynamics of the human stress system in depression: a combined 

population- and person-based approach to assess long-term 

changes and daily life fluctuations" 

 

1. Hoewel er op groepsniveau hogere cortisolwaarden worden gevonden 

bij mensen met een depressie dan bij mensen zonder een depressie, kan 

er geen onderscheid gemaakt worden tussen individuen met en zonder 

depressie op basis van hun cortisolwaarden (dit proefschrift). 

2. De hormonale reactie op stress kan zowel verhoogd als verlaagd zijn 

bij mensen met depressieve symptomen. Deze ogenschijnlijk 

tegenstrijdige bevinding wordt gedeeltelijk verklaard door de 

chroniciteit van de problemen (dit proefschrift). 

3. De hypothalamus-hypofyse-bijnier-as (HHB-as) speelt wellicht een rol 

bij het ontstaan van depressies, maar deze rol leggen we niet bloot door 

nog meer cross-sectionele groepsstudies met één of enkele metingen uit 

te voeren (dit proefschrift). 

4. Gerepliceerde N=1 studies tonen een complexer maar completer beeld 

van psychobiologische processen dan groepsstudies (dit proefschrift). 

5. Dagelijkse beweging is goed voor iedereen, maar niet iedereen voelt 

zich er beter door (dit proefschrift). 

6. Een biologische verklaring voor het gunstige effect van beweging op 

depressieve klachten kan beter worden gezocht in veranderingen in het 

autonome zenuwstelsel dan in veranderingen in de HHB-as (dit 

proefschrift). 

7. Een HHB-as bij chronische stress is als een elastiek waar de rek uit is. 

8. The particular is ever subordinate to the general; the general must ever 

accommodate the particular (Stern, 1900). 

9. One man’s noise is another man’s signal (Edward Ng). 

10. Moederschap beïnvloedt de dynamiek van het stresssysteem, maar 

vergroot ook het inzicht hierin. 


