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STELLINGEN 

 

Behorende bij het proefschrift van Koen Hogenelst 

“Serotonin manipulations and social behavior: studies in individuals at familial risk for depression” 

 

1. Hoewel eerder is aangetoond dat een acute experimentele verlaging van de serotonine concentra-

tie bij nooit-depressieve personen de herkenning van emotionele gelaatsexpressies kan verslechte-

ren, heeft een dergelijke manipulatie bij hen geen effect op het schatten van andermans gevoelens 

in een meer naturalistische context (dit proefschrift) 

 

2. Een acute experimentele verlaging van de serotonine concentratie bij nooit-depressieve personen 

zorgt voor een meer impulsief spraakgedrag maar heeft verder geen aantoonbare effecten op 

spraak of spiegelgedrag (dit proefschrift) 

 

3. Een acute experimentele verlaging van de serotonine concentratie bij nooit-depressieve personen 

leidt niet tot een verslechtering van hun stemming (dit proefschrift) 

 

4. Een 14-daagse experimentele verhoging van de serotonine concentratie bij mensen met een fami-

lie-geschiedenis van depressie maakt hen specifiek tijdens gesprekken thuis minder vriendelijk 

(dit proefschrift) 

 

5. Een 14-daagse experimentele verhoging van de serotonine concentratie bij mensen met een fami-

lie-geschiedenis van depressie verbetert hun stemming (dit proefschrift) 

 

6. Onderzoek zou zich, meer dan nu het geval is, ook moeten richten op de effecten van psychotrope 

medicatie op sociaal gedrag in het dagelijks leven van psychiatrische patiënten (dit proefschrift) 

 

7. De biologische effecten van tryptofaandepletie zijn betrouwbaarder dan de psychologische effec-

ten (dit proefschrift) 

 

8. De huidige focus van het onderzoeksveld Social Neuroscience is als het nummer van de Rolling 

Stones: “I just want to see his face” 

 

9. Life is like a mirror, we get the best results when we smile at it 


