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Stellingen 
Behorende bij het proefschrift: “Linking Depression:  

longitudinal and neuroimaging genetic studies in major depressive disorder”  

van Esther Opmeer 

 
 

1. Voor het begrijpen van de neurobiologie van depressie is het belangrijk om niet 

alleen te kijken naar de verwerking van negatieve emoties, maar ook naar de 

verwerking van positieve emoties.  

 

2. Hersenactiviteit wordt beïnvloed door de huidige stemming van depressieve 

patiënten.  

 

3. Activiteit in de anterieure cingulate gyrus heeft een voorspellende waarde voor het 

verloop van een depressieve episode.  

 

4. De genetische basis van depressie kan duidelijker in kaart worden gebracht met 

behulp van endofenotypen.  

 

5. Onderzoek naar patronen van hersenactiviteit als endofenotype is complex, omdat 

er meer invloeden op hersenactiviteit zijn dan alleen erfelijkheid.  

 

6. De invloed van genotypen op de activiteit in de prefrontale cortex wordt beïnvloed 

door de aanwezigheid van een depressieve stoornis.  

 

7. De genetische aanleg voor verminderd neuropeptide Y in de amygdala in 

combinatie met emotionele mishandeling in de kindertijd zorgt voor een 

verhoogde amygdala respons op emotionele stimuli.  

 

8. Verhoogde amygdala respons door genotype en stressvolle gebeurtenissen zouden 

bij kunnen dragen aan de kwetsbaarheid voor depressie.  

 

9. Ook al kunnen we op groepsniveau uitspraken doen over de voorspellende waarde 

van fMRI voor verbetering van ziekte, op individueel niveau kunnen we dat nog 

niet.  

 

10. Onderzoek richt zich vaak op overeenkomsten tussen groepen patiënten, maar het 

zou goed zijn om ook aandacht te besteden aan onderlinge verschillen tussen 

patiënten met eenzelfde diagnose.. 

 

11. Het hebben van keuzemogelijkheden is vaak moeilijker dan de afwezigheid van 

een keuze.  

 

12. Omdat de toekomst niet valt te voorspellen (zelfs niet met fMRI), moeten we 

genieten van het heden. 


