
UvA-DARE is a service provided by the library of the University of Amsterdam (https://dare.uva.nl)

UvA-DARE (Digital Academic Repository)

Circulatory effects of electrical stimulation of the carotid sinus nerves in man: A
physiological study

Borst, C.

Publication date
1979
Document Version
Final published version

Link to publication

Citation for published version (APA):
Borst, C. (1979). Circulatory effects of electrical stimulation of the carotid sinus nerves in man:
A physiological study. [Thesis, fully internal, Universiteit van Amsterdam].

General rights
It is not permitted to download or to forward/distribute the text or part of it without the consent of the author(s)
and/or copyright holder(s), other than for strictly personal, individual use, unless the work is under an open
content license (like Creative Commons).

Disclaimer/Complaints regulations
If you believe that digital publication of certain material infringes any of your rights or (privacy) interests, please
let the Library know, stating your reasons. In case of a legitimate complaint, the Library will make the material
inaccessible and/or remove it from the website. Please Ask the Library: https://uba.uva.nl/en/contact, or a letter
to: Library of the University of Amsterdam, Secretariat, Singel 425, 1012 WP Amsterdam, The Netherlands. You
will be contacted as soon as possible.

Download date:26 May 2023

https://dare.uva.nl/personal/pure/en/publications/circulatory-effects-of-electrical-stimulation-of-the-carotid-sinus-nerves-in-man-a-physiological-study(6f5538cf-bb83-4d39-8e40-cb9d6bb235ff).html


STELLINGEN 

I a) De aardgas produktie in Nederland dient binnen 5 jaar tot minder dan 
een kwart van de huidige produktie te worden teruggebracht; 

b) De hieraan verbonden kosten dient de huidige generatie te dragen. 

II De reflectoÎre effecten van e1ectrische stimulatie van de caeotis-sinus zenuw 
nemen bij de mens toe met de stimulus frequentie tot 80 à 120 Hz. 

111 Bij therapeutische toepassing van bilaterale zenuwstimulatie dient de stimulus 
intensiteit voor linker en rechter zenuw afzonderlijk instelbaar te zijn. 

IV Voor de centrale verwerking van baroreceptor informatie is niet het afferente 
impuls patroon van belang (b.v. de momentane impulsfrekwentie),maar het 
gemiddeld aantal afferente impulsen per tijdseenheid. 

Arndt et al. (1977) J. PhysioI. 268: 775-791. 

V Bij de centrale verwerking van baroreceptor informatie zijn minstens 100 à 200 
inter-neuronen betrokken. 

VI De door Lopes en Palmer gepostuleerde respiratoire 'gating' hypothese voor 
hartfrekwentiedalingen is onjuist. 

Lopes & Palmer (1976) Nature 264: 454-456. 

VII Het veneuze deel van de grote circulatie kan beschouwd worden als de Asse-
poester van de circulatie-fysiologie. 

Heymans & Neil (1958) 
RefIexogenic Areas in thc Cardiovascular System 
London: Churchill, p. 46. 



VIII Na elke verzwaring van de criteria voor toekenning van "punten" dient de 
Nederlandse Vereniging voor Psychotherapie alle leden opnieuw te beoordelen. 

IX Een autonome neuropathie met parasympatische denervatie van het hart draagt 
bij aan de relatief hoge mortaliteit van kransvat aandoeningen bij diabetes 
mellitus. 

X Het relatief vroeg optreden van klachten bij aortaklep stenose, in vergelijking 
met aortaklep insufficientie, kan verklaard worden door de verschillen in 
haemodynamische gevolgen die vergroting van het hartminuutvolume heeft 
bij deze klepvitia. 

XI De door Ewing en medewerkers voorgestelde kwantificatie van de orthosta
tische hartfrekwentieveranderingen door middel van de 30 : 15 ratio berust 
meer op kabbalistische eenvoud dan op de circulatoire veranderingen bij de 
overgang van liggen naar staan. 

Ewing et al. (1978). Brit. Med. J. 1: 145-147. 

XII In een periode waarin de facultaire personeelsformatie wordt ingekrompen zal 
een curriculum herziening niet tot een wezenlijke wijziging van het medisch 
onderwijs leiden. 

XIII Met een oplaadbare accu in het rijwielframe is de fietser ook 's nachts een ver
licht weggebruiker. 

Stellingen behorend bij C. Borst, 
Circulatory Effects of Electrical Stimulation of the Carotid 
Sinus Nerves in Man. A Physiological Study. 
Amsterdam, 1979. 




