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Stellingen behorende bij het proefschrift

Rhythm & Blues
Chronobiology in the pathophysiology and  

treatment of mood disorders

1. Patiënten met een depressieve stoornis hebben niet meer sociale  
jetlag dan controlepersonen (dit proefschrift). 

2. Een patiënt met een depressie wordt een avondtype door de depressieve 
episode, en niet andersom (dit proefschrift). 

3. Patiënten met een bipolaire stoornis kunnen buiten een episode om  
een stabiel rust-activiteit ritme aan houden (dit proefschrift). 

4. Voor onderzoek naar de relatie tussen slaap en stemming in het 
ontwikkelen van een episode zijn nieuwe methodes nodig en  
inmiddels beschikbaar. De toepassing vergt nog motivatie van  
patiënt én onderzoeker (dit proefschrift). 

5. Fractale patronen zijn een indicatie voor gezondheid, en kunnen  
daardoor als marker dienen voor ziekte (dit proefschrift). 

6. De meeste patiënten met winterdepressie zijn gebaat bij een halfuur 
licht, om 8 uur ‘s ochtends, gedurende een halfuur (dit proefschrift). 

7. Het is een kwestie van tijd voordat het slaap-waak ritme in real time 
gemeten kan worden en de wetenschap moet daarop voorbereid zijn. 

8. Hoe meer begeleiders, hoe meer je leert. 

9. Maandag is, ondanks de sociale jetlag, de mooiste dag van de week. 

10. Get rhythm, when you get the blues. - Johnny Cash


