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STELLINGEN N 

1.. Vasopressine faciliteert de door het sympathische zenuwstelsel 
gereguleerdee vaatvernauwing. {ditproefschrift) 

2.. Om deze facilitatie van vasopressine in het model van de gepende 
ratt zichtbaar te maken, is het nodig om het renine-angiotensine 
systeemm te blokkeren, {dit proefschrift) 

3.. De vaatvernauwing veroorzaakt door vasopressine kan zowel 
versterktt als afgezwakt worden door het endotheel. (dit 
proefschrift) proefschrift) 

4.. Eén van de mechanismen verantwoordelijk voor de contractie van 
dee gladde spiercel veroorzaakt door vasopressine, is het MAPKerkl/2 

signaal-transductiesysteem.. {dit proefschrift) 

5.. In vergelijking met klinisch onderzoek kan van moleculair 
onderzoekk gezegd worden: 'wat we winnen qua precisie en 
betrouwbaarheidd van de resultaten, verliezen we mogelijk in 
relevantee biologie.' (naar Dumont Am J Physiol Cell Physiol 2002; 
283:283: C2-28) 

6.. De stagnatie in de ontwikkeling van V2-antagonisten in fase 1- en 
2-studiess geeft aan dat financiële drijfveren in de ontwikkeling van 
geneesmiddelenn remmend kunnen werken. 

7.. Voor ziektebeelden waarbij een groot aantal genen betrokken is, 
zoalss essentiële hypertensie, zal gentherapie geen realistische optie 
zijnn voor de nabije toekomst. 

8.. Doordat bedrijfsartsen een verwijsfunctie krijgen naar de medisch 
specialist,, ontstaat er automatisch een belangenconflict bij de 
bedrijfsartss tussen de belangen van de patiënt en die van de 
werkgever. . 

9.. Prestatiemeting om zorginstellingen met elkaar te vergelijken leidt 
tott het meten van schijnwerkelijkheid. 

10.. Alles van waarde is weerloos. (Lucebert 1924-1994) 

11.. De reis van Rotterdam naar Amsterdam lijkt vaak korter dan 
andersom. . 




