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Stellingen n 

11 Amiodaron is zowel een schildklierhormoon receptor-ai (TRa^) als 
eenn schildklierhormoon receptor-/?! (TR/SO antagonist. 
DitDit proefschrift 

22 Dronedaron is een schildklierhormoon receptor-of! (TRcri)-selectieve 
antagonist. . 
DitDit proefschrift 

33 GC-1, een TR& agonist, verlaagt plasma cholesterol, plasma 
triglyceridenn en lipoproteïnen sterker dan statines. 
TrendsTrends Endocrinol.Metab.2004;15:154-7 

44 Mono- en diiodothyronines, tot nu toe gezien als louter inactieve 
afbraakproductenn van het actieve schildklierhormoon T3, kunnen wel 
degelijkk biologische relevantie bezitten. 
Mol.Mol. Cell Endocrinol.2003;213:1-11 

55 Bij geavanceerde technieken, zoals de meting van mRNA middels 
Reall time PCR, is de eenvoud van de praktische handelingen in 
onverwachtt contrast met de kennis en ervaring nodig voor 
interpretatiee en kwaliteitscontrole. 

66 Vaak is in vivo onderzoek bij intacte proefdieren noodzakelijk om 
hypothesess gebaseerd op in vitro waarnemingen te valideren. 

77 Te veel regels verstikken het persoonlijk initiatief. 

88 Jong moeder worden is goed voor moeder en kind. 

99 Een goed kind regeert zichzelf. 
MijnMijn oma 

100 Schoon glaswerk is essentieel voor de uitkomst van een analytisch 
experiment,, evenals voor het tappen van een goed glas bier. 
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