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Stellingen behorende bij het proefschrift

The role of the renin-angiotensin system in acute lung injury

 1. Het beloop van ARDS wordt mede bepaald door de balans tussen de spiegels van 
angiotensine II en angiotensine-(1-7) (dit proefschrift).

 2. Cyclisch angiotensine-(1-7) zou een veelbelovende aanvullende therapie kunnen zijn 
voor ARDS (dit proefschrift).

 3. Het feit dat, in tegenstelling tot bij de volwassene, het ACE genotype bij kinderen 
geen rol speelt bij het risico op en het beloop van ARDS is opnieuw een voorbeeld 
dat kinderen geen kleine volwassenen zijn (Plunkett et al., Intensive Care Med 
2008; dit proefschrift).

 4. De ontdekking van de humane longstamcel zal het ontstaan van ARDS niet 
voorkomen, maar kan het beloop van ARDS waarschijnlijk positief beïnvloeden 
(New Engl J Med, 2011).

 5. Toevoeging van een snufje angiotensine-(1-7) in de polypil (PILL Collaborative Group, 
PLoS ONE 2011) is aan te bevelen om vijftigplussers niet alleen te beschermen tegen 
hart- en vaatziekten maar ook tegen ARDS.

 6. Kinderintensive Care is een specialisme dat continu in beweging is; nu de kinderarts-
intensivist nog 

 7. Proefdier onderzoek naar pathofysiologische mechanismen van ziekte dient meer 
rekening te houden met het leeftijdsaspect.

 8. Het takenpakket van de kinderarts-intensivist moet niet uit patiëntenzorg alleen 
bestaan.

 9. Met alleen maar ACE’s win je geen wedstrijd.

 10. Wie het eerst lacht, is snel van begrip.

 11. Het leven met een wetenschapper als echtgenoot betekent niet automatisch dat je 
hiermee (wetenschappelijk) kunt lezen en schrijven.

Roelie Wösten-van Asperen, 21 december 2011
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