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STELLINGEN
Behorend bij het proefschrift van Annette Hegeman

1.

Het symptoomprofiel van een depressieve stoornis bij ouderen kan men beschrijven
aan de hand van drie symptoomdomeinen van een depressie: één domein met
stemmingsklachten, één domein met lichamelijke klachten en één domein met
motivationele klachten. (dit proefschrift)

2.

Vanaf de leeftijd van 70 jaar presenteren depressieve ouderen minder symptomen uit
het ‘stemmings’ domein en het ‘motivationele’ domein, waardoor er relatief gezien
een meer somatische presentatie is. (dit proefschrift)

3.

Depressie op oudere leeftijd wordt in de klinische praktijk mogelijk minder goed
herkend, terwijl het gebruik van meetinstrumenten (alleen) juist een overschatting
van de ernst van de depressie tot gevolg kan hebben. (dit proefschrift)

4.

Voor depressie op oudere leeftijd geldt dat er in aanwezigheid van somatische
comorbiditeit een ernstiger somberheid bestaat. (dit proefschrift)

5.

Het beloop van depressie op oudere leeftijd is ongunstiger in aanwezigheid van een
hogere somatische ziektelast. (dit proefschrift)

6.

Eenzaamheid op oudere leeftijd is niet geassocieerd met cardiovasculaire ziekte,
ongeacht de aan- of afwezigheid van een depressie. (dit proefschrift)

7.

In Nederland ervaart 20% van de ouderen problemen in de coördinatie van zorg.
Het waarborgen van continuïteit en geïntegreerde zorg behoeft aandacht bij het
hervormen van de gezondheidszorg voor ouderen. (Osborn R et al. Health Aff, 2014;
World Report on Ageing and Health, WHO, 2015)

8.

Lokalisatie van opname-units voor ouderenpsychiatrie in (of naast) een algemeen
ziekenhuis is het meest wenselijk, zodat geïntegreerde medisch specialistische
zorg, 24 uur per dag, 7 dagen per week, geboden kan worden. (Uit: Verbetering van
medische zorg voor kwetsbare ouderen met psychiatrische aandoeningen. KNMG, 2015)

9.

‘Ich’ sein heißt einsam sein. (Jaspers K. Vortrag über Individuum und Einsamkeit, 1915)

10. Ontheemd zijn en depressie lijken fenomenologisch op elkaar. De context van
het niet verbonden voelen is echter anders: bij depressie betreft het een ervaren
vervreemding van de eigen omgeving, terwijl de ontheemde zich in den vreemde
niet verbonden voelt.
11. In IJsland zijn schapen gegroepeerd in clusters waarvan het getal vaker dan bij toeval
deelbaar is door 3 en geassocieerd is met geslacht. (observaties tijdens Lónsöræfi trail,
augustus 2014)
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