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Depressie gerelateerde afwijkingen in het beloningsysteem zijn meer ge-
relateerd aan verstoringen binnen hersencircuits dan aan afwijkingen van 
geïsoleerde hersengebieden (dit proefschrift)

Het modeleren van berekende ‘predictie-error’ variaties is noodzakelijk voor 
het accuraat weergeven van beloning gerelateerde activatie (dit proefschrift)

Afwijkingen in het leren van zowel associaties met belonende als aversieve 
stimuli is van belang voor de kwetsbaarheid voor terugval tijdens remissie 
van depressie (dit proefschrift)

De Maudsley Staging Method is een betrouwbaar hulpmiddel om de uit-
komst van een depressie te voorspellen (dit proefschrift)

Verminderde functionele connectiviteit van de insula binnen het salien-
ce-netwerk is een potentiële biomarker voor het voorpellen van onvol-
doende respons op antidepressiva (dit proefschrift)

Ook al heeft multidimensionaal onderzoek geleidt tot belangrijke bevin-
dingen wat betreft predictie van behandel uitkomsten, individuele predic-
tie is nog niet binnen handbereik 

Verfijning van de voorspelbaarheid van klinische en neuroimaging-maten 
door middel van machine learning en/of normatieve modellering kan bij-
dragen aan het bereiken van individuele behandel stratificatie

Op basis van de gevonden neurale afwijkingen in het leren van zowel as-
sociaties met belonende als aversieve stimuli is de volgende stap om spe-
cifieke trainingen te ontwikkelen, gericht op het leren van beloningen en 
negatieve gebeurtenissen, om veerkracht tegen terugval te vergroten en 
deze te onderzoeken op effectiviteit

Een gevoel van reward is tijdens een promotietraject soms ver te zoeken, 
maar daardoor des te groter als het is afgerond 

If we knew what it was we were doing, it would not be called research, 
would it? (Albert Einstein)
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Stellingen behorende bij het proefschrift


