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Stellingen behorende bij het
proefschrift

SLEEP, DEPRESSION AND
ANTIDEPRESSANTS
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De vermindering van de REM-slaapduur aan het begin van
een behandeling met een antidepressivum heeft geen voor-
spellende waarde voor de verbetering van de depressic.

Een succesvolle behandeling met een antidepressivum hangt
waarschijniijk niet samen met een afname van de energie van
het slaap-EEG in het deka-frequentiegebied.

Indien er meer inzicht wordt verworven in de neurobiologi-
sche mechanismen die verantwoordelijk zijn voor de ver-
schillcnde frequenties in het slaap-EEG, dan kan de interpre-
tatie van de effecten van antidepressiva op het slaap-EEG
worden uitgebreid naar het verklarings-nivo van neurobiolo-
gische processen.
(D.AESCHBACH AND A.A. BORBEIY. / . S/eep Tte. 2: 70-S7,

/. / . AWoso . i i : J2S«295», /993.J

De ervaring dat mensen in staat kunnen zijn om te ontwaken
op een door hun voorgenonnen tijdstip kan wijzen op het
bestaan van een endogeen mechanisme voor het schatten van
het tijdsverloop.
(S.S. CAMPBELL /«.- iJ.yl. fi/oci (W) Cogntfwe wo<ie/s O//>JJI-
^ / time. Z-awewce £ r i ^ « m P«W.; iO7-i7

Het meeste biologische depressie-onderzoek richt zich op
neurochemische stoornissen in de hersenen. De pathogeneti-
sche betekenis van dergelijke stoornissen is moeilijk na te
gaan door de grote afstand tussen het gedrag van de depres-
sieve patient enerzijds en de bestaande neurochemische
modellen anderzijds. Deze afstand kan overbrugd worden
door onderzoek dat zich tevens richt op meer complexe
fysiologische systemen, zoals in het geval van slaap- en
chronofysiologisch onderzoek.



Verschillen in visie binnen de psychiatrischc praktijk komen
vaak voort uit de miskenning van het felt dat het object van
de psychiatric niet alleen een object is maar ook een subject.

In toenemende mate lijkt een academische carriere in de psy-
chiatrie gepaard te moeten gaan met een te geringe daadwer-
kelijke uitvoering van patientenzorg. Dit benadeelt zowel de
kwaliteit van de academische patientenzorg als die van het
wetenschappelijk onderzoek in de psychiatric

Voor het verantwoord toepassen van biologisch-psychiatri-
sche behandclingen is scholing in psychotherapeutische be-
geleiding noodzakelijk.

Ten einde psychotherapeutische deskundigheid meer te kun-
nen betrekken bij de behandelingen van mensen met psy-
chiatrische stoornissen dient een stage in de psychiatric een
vast onderdeel te vormen van elke psychotherapie-opleiding.
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Ongeveer de helft van de literaire eponiemen in de genees-
kunde betreft psychiatrische verschijnselen
(zoals: Oedipus-complex, Syndroom van Miinchhausen).
Dit wijst op het belang van de literaire metafoor voor de
psychiatrische wetenschap.
(A.E. RODIN AND J.D. KEY. AfeJidne, /irerar«re ««J e/w-
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Voor het verwerven van objectieve kennis is het noodzake-
lijk dat de meningen uiteenlopen.
(P. FEYERABEND. . i


