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Stellingen
Behorende bij het proefschrift  

“Neuromodulation and Depression”  
van S.M. van Belkum

1. Globale neurostimulatie behoort nog niet te worden bepleit als behandeling 
van depressie gegeven de huidige stand van de wetenschap. (Dit proefschrift)

2. Globale neurostimulatie heeft vooral een effect op de functionele 
connectiviteit tussen corticale regio’s van het brein. (Dit proefschrift)

3. De Maudsley Staging Method dient gebruikt te worden in de alledaagse 
klinische praktijk om de behandeling van depressie beter af te stemmen 
op de specifieke kenmerken van patiënten en hun behandelgeschiedenis. 
(Dit proefschrift)

4. Om de uitkomst van de behandeling van een depressie in de volle breedte 
te onderzoeken, is het nodig om niet alleen klinische maten mee te nemen, 
maar ook om biologische maten te gebruiken. (Dit proefschrift)

5. Nieuwe behandelmethoden van depressie zouden vooral gericht moeten 
zijn op bepaalde symptomen van depressie en niet op het geheel, zoals 
tPEMF mogelijk een effect heeft op anhedonie. (Dit proefschrift)

6. Om de biologische basis in de behandeling van depressie recht te doen is het 
van belang om de ontwikkeling van nieuwe interventies vooral te richten op 
neuromodulatie. (Dit proefschrift)

7. Het antidepressieve effect van neuromodulatie kan pas echt goed doorgrond 
worden, zowel wetenschappelijk als klinisch, als ook het psychotherapeutische 
effect ervan op de patiënt begrepen wordt. 

8. Depressie is een veelkoppig monster dat eenieder op een eigen manier raakt. 
Een werkzame behandeling voor de één hoeft niet te werken voor de ander. 

9. Een wetenschappelijk bevredigend resultaat kan alsnog teleurstellend zijn. 

10. Oan de ein fan de fûke fangt men de fisk. (Fries spreekwoord)


