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Stellingen n 

!.. N-type calciumkanaalblokkade door calciumantagonisten zou een toegevoegde 
waardee kunnen hebben in de cardiovasculaire farmacotherapie (ditproefschrift). 

2.. Een hoge mate van Hpofiliteit van calciumantagonisten voorkomt de activatie 
vann het sympathische zenuwstelsel, (ditproefschrift) 

3.. Calciumantagonisten in therapeutische concentraties blokkeren niet alleen L-, 
maarr ook andere typen calciumkanalen. (dit proefschrift) 

4.4. Het zou een goede zaak zijn als bij klinische trials ter evaluatie van 
geneesmiddelenn steeds een farmacoloog zitting heeft in het "steering 
committee". . 

5.. Informatie over de beïnvloeding van het cytochroom P450 subenzym CYP3A4 
iss een belangrijke factor in de ontwikkeling van nieuwe geneesmiddelen. 

6.. Bij de behandeling van chronisch hartfalen zou de verhoogde activiteit van het 
sympathischee zenuwstelsel meer aandacht moeten krijgen als doelwit van 
farmaca. . 
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7.. Bij post-infarct patiënten met een hoog risico van "sudden death" zijn klasse I 
enn III anti-arrhytmica gecontraïndiceerd. Buxton et al. NEJM (1999); 341:1882-1890 

8.. Onderwijs in reanimatie via internet en video bereikt een groot publiek en is 
effectief.. Eisenburger P, SafarP. Resuscitation (1999); 41(1): 3-18 

99 Ambulancediensten verzamelen een weelde aan gegevens die tot op heden 
nauwelijkss door wetenschappelijk onderzoekers ontdekt is. 

10.. De CliniClows bieden een vorm van therapie zonder bijwerkingen. 




