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

UvA-DARE (Digital Academic Repository)

Stress-induced decrease of intestinal barrier functioning: a general
phenomenon?

van Kalkeren, A.A.

Publication date
2002

Link to publication

Citation for published version (APA):
van Kalkeren, A. A. (2002). Stress-induced decrease of intestinal barrier functioning: a
general phenomenon? [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:24 May 2023

https://dare.uva.nl/personal/pure/en/publications/stressinduced-decrease-of-intestinal-barrier-functioning-a-general-phenomenon(d5e822c2-fe39-425a-9652-61afe17746fe).html


Stellingen n 

1.. Op de korte termijn zijn dieren met een reactieve coping style niet gevoeliger voor een door 
stresss geïnduceerde verhoging van de darmpermeabiliteit dan dieren met een proactieve coping 
stylee (dit proefschrift). 

2.2. Een verhoogde gevoeligheid van mestcellen in de darm zou kunnen verklaren waarom 
voedselallergiesymptomenn verergeren wanneer een patiënt stress ervaart (dit proefschrift). 

3.3. Dat zoveel mensen een Aha-Erlebnis krijgen bij de woorden "Ik doe onderzoek aan het effect 
vann stress op darmen", zou te maken kunnen hebben met de vinding, in muizen, dat de 
gevoeligheidd van de darm voor secretagogen is toegenomen na voortdurende blootstelling aan 
stresss (dit proefschrift). 

4.4. "To understand a man's stomach, one must understand the man" zei Stewart Wolf (in The 
psychepsyche and the stomach. A historical vignette, 1980. Gastroenterology 80:605-614). Voordat we 
eenn analoge one-liner kunnen neerzetten voor muizen -'To understand a mouse's intestine, one 
mustt understand the mouse." - moet er nog veel experimented werk verzet worden (n.a.v. dit 
proefschrift). proefschrift). 

5.. Wetenschappers zijn opgeleid om de complexe werkelijkheid in hanteerbare modellen te gieten 
enn deze te gebruiken om de toekomst - zoals de uitkomst van hun experimenten - te 
voorspellen.. De kunst van wetenschap bedrijven is om zich daarvan voortdurend bewust te zijn 
(n.a.v.(n.a.v. dit proefschrift). 

6.. 'The most exciting phrase to hear in science, the one that heralds the most discoveries, is not 
'Eureka!',, but Thats funny...!", aldus Isaac Asimov. Onfortuinlijke wetenschappers hebben ook 
hunn positivo's! 

7.. De gevleugelde uitspraak "shit happens!" krijgt een bijzondere betekenis wanneer ze gebezigd 
wordtt in een lab vol darmfysiologen. 

8.. Hoewel de onderzoekers soms ernstig ongerief ondervinden van de omslachtigheid van 
procedures,, kan geconcludeerd worden dat de dierexperimentencommissie van de UvA zich 
niett schuldig maakt aan gedoogbeleid. Een zwaar bevochten 'license to ki l l ' is dan ook steevast 
'kassa!'' voor 's lands bekendste vlaaienbakker... 

9.. "Wat het klonen van mensen betreft: natuurlijk gaat dat door. En als het niet hier mag, dan 
magg het wel in China of een of andere bananenrepubliek (of Engeland en de USA, AvK). We 
komenn onszelf dus ongetwijfeld nog eens tegen!" (Nederlands Dagblad, 22-01-'98) 

10.. "In een debat is het niet moeilijk zijn mening te verdedigen, maar te weten wat die is" 
AndréAndré Maurois, 1865. 

11.. Op de puinhopen van de mediademocratie! 

Stellingen,Stellingen, behorend bij het proefschrift "Stress-induced decrease of intestinal barrier functioning: 
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