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Stellingen behorende bij Proefschrift: 

 

In search of light therapy to optimize the internal clock, performance 

& sleep 

 

Door: Moniek Geerdink 

 

1. Voor het bijstellen van de biologische klok zal het op maat toepassen van 

lichttherapie de eerste keuze moeten zijn. 

 

2. Het bepalen  van het individuele ritme van de biologische klok is nodig voor 

een optimale toepassing van lichttherapie of van andere vormen van 

chronotherapie. 

 

3. Blootstelling aan extra licht kan, mits het op de juiste manier overdag wordt 

toegepast, bevordelijk zijn voor een goede nachtrust (hoofdstuk 3 & 5). 

 

4. Er moet meer onderzoek worden gedaan naar hoe de intensiteit en kleur van 

licht het beste toegepast kunnen worden voor zowel het optimaal 

functioneren overdag, als optimale slaap gedurende de nacht. 

 

5. Blootstelling aan extra licht overdag kan, mits het op de juiste manier wordt 

toegepast, de amplitude van het melatonine ritme verhogen (hoofdstuk 3 & 

5). 

 

6. Er moet meer onderzoek worden gedaan naar de effecten van een verhoging 

van de amplitude van het melatonine ritme op de slaap en de herstellende 

functie van slaap. 

 

7. Het vrij verkrijgen van melatonine in de drogist moet weer worden 

afgeschaft.  

 

8. Artsen en andere therapeuten moeten kennis hebben over chronobiologie bij 

het adviseren hoe om te gaan met slaapproblemen.  

9. Artsen en andere therapeuten zouden ook kunnen adviseren om een hond te 

nemen. 

 


