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Stellingen n 

Inn de geïsoleerde aorta van de rat wordt de van nebivolol afhankelijke vaatverwijding 

deelss gemedieerd door de ^-adrenoceptor, (dit proefschrift) 

Angiotensinee II leidt tot de vorming van reactieve zuurstofspecies, wat onder andere 

vasoconstrictiee tot gevolg heeft, (dit proefschrift) 

Nebivololl en carvedilol hebben, dankzij hun activiteit als antioxidans, een beschermend 

effectt op het endotheel wanneer er sprake is van oxidatieve stress, (dit proefschrift) 

Inn het coronaire vaatbed van de rat speelt stikstofmonoxide geen belangrijke rol in de van 

nebivololl afhankelijke verlaging van de perfusiedruk. (dit proefschrift) 

Omdatt in klinisch onderzoek vaak ook de minder gewenste effecten van het geneesmiddel 

inn kwestie in de placebo-groep worden waargenomen, is het woord 'imitabor' (ik zal 

imiteren)) meer van toepassing dan het woord 'placebo' (ik zal behagen). 

Opp basis van hun werkingsmechanisme kunnen imipramine en amitriptyline, net zoals 

venlafaxinee en duloxetine, worden ingedeeld in de categorie serotonine- en noradrenaline 

heropnameremmerss (SNRI's). 

Stressincontinentiee leidt tot stress, maar stress leidt niet tot stressincontinentie. 

Voorr volwassenen zou bij wet moeten worden vastgelegd dat zij, die instemmen met 

orgaandonatiee na hun overlijden, voorrang krijgen bij acceptatie tijdens hun leven. 

Thatt some should be rich shows that others may become rich, and hence is just 

encouragementt to industry and enterprise. (Abraham Lincoln; 1809-1865) 

Eenn arts die een homeopathisch middel voorschrijft is als een sterrenkundige die een 

horoscoopp trekt. 

Himmelhochh jauchzend, zum Tode betrübt, glücklich allein ist die Seele die liebt. (Johann 

WolfsansWolfsans von Goethe; 1749-1832) 




