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Stellingen 
behorende bij het proefschrift

Light upon seasonality
Wim Winthorst, 26 februari 2020

1. Atypische- en melancholische symptoomprofielen vertonen niet het seizoensgebonden patroon dat 
kenmerkend is voor winterdepressie (dit proefschrift).

2. Patiënten die volgens de criteria van de SPAQ aan een seizoensgebonden depressie (winterdepressie) 
lijden, hebben niet vaker depressieve episoden in de herfst of winter dan patiënten die lijden aan een niet-
seizoensgebonden depressie (dit proefschrift). 

3. Patiënten met een seizoensgebonden depressie volgens de criteria van de SPAQ scoren hoger op 
neuroticisme dan patiënten met een niet-seizoensgebonden depressie (dit proefschrift).

4. Respondenten uit de algemene bevolking die als hoog neurotisch aangemerkt kunnen worden, ervaren in 
de lente meer positief affect en minder depressieve symptomen dan in de herfst en winter (dit proefschrift).

5. Winterdepressie is een combinatie van terugkerende depressieve episoden en verhoogd neuroticisme,
 waarbij de betrokkene meent dat zijn/haar klachten aan de winterperiode toegeschreven kunnen worden 

(dit proefschrift).

6. Longitudinaal onderzoek naar de specificatie ‘met seizoensgebonden patroon’ is aangewezen. Hierbij 
dienen herhaalde metingen in alle seizoenen verricht te worden met vastlegging van de actuele 
weersomstandigheden, van de tijd die buiten doorgebracht wordt en van persoonlijkheidskenmerken (dit 
proefschrift).

7. In het onderzoek naar seizoensgebonden klachten moet rekening gehouden worden met bias door het 
gebruik van zelfrapportage-instrumenten en bias door de rekbaarheid van het geheugen (dit proefschrift).

8. De aantrekkelijkheid van de theorie over de biologische oorsprong van winterdepressie, de daarbij 
aansluitende rationale voor lichttherapie en het ontbreken van een goede placeboconditie voor 
lichttherapie werken het therapiesucces van lichttherapie bij winterdepressie in de hand (dit proefschrift).

9. Beeldvormend onderzoek van het brein is niet geschikt om de inhoud van gedachten en gevoelens te 
onderzoeken. Er is immers nog nooit een gedachte gefotografeerd. 

10. Er blijft een schat aan N=1 studies met richtinggevende hypothesen onbenut omdat de huidige generatie 
van onderzoekers de psychoanalytische literatuur niet actief ontsluit. 


