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STELLING EN 

1. Gedifferentieerde C2C12 myotubes bezitten meerdere purinerge 
receptoren. Deze receptoren zijn gekoppeld aan signaaltransductie 
systemen, waarin fosfoinositiden en cAMP een rol spelen, en aan 
verschillende ion-kanalen. Deze grote verscheidenheid suggereert een 
belangrijke rol voor de co-transmitter adenosine trifosfaat (ATP) -in de 
ontwikkeling en functie van skeletspiercellen. 

Dit proefschrift 

2. De ontdekking dat suramine de werking van niet-depolariserende 
spierrelaxantia opheft is een schoolvoorbeeld van serendipiteit. 

Dit proefschrift 

3. De bevinding dat specifieke cellulaire effecten, veroorzaakt door 
langdurige stimulatie van nicotine acetylcholine receptoren van C2Cl2 
myotubes, niet gerelateerd zijn aan het transport van ionen door het 
receptor-gestuurde kanaal, betekent een belangrijke uitbreiding van de 
functie van deze receptor. 

Dit proefschrift 

4. Bij gelijktijdige activering van meerdere receptor-gestuurde 
signaaltransductie systemen kan een onderlinge be'invloeding 
plaatsvinden ('cross-talk'). Alhoewel hierbij verschillende receptoren 
betrokken zijn, is het mogelijk dat 'cross-talk' door een agonist 
ge'induceerd wordt. 

Dit proefschrift 

5. Het verdient aanbeveling de effecten van uridine trifosfaat (UTP) op 
de vorming van inositol(l ,4,5)trisfosfaat in een primaire celkweek van 
kippe-myotubes te onderzoeken. 

Thomas et al., Br. J. Pharmacol. 103, 196-9 (1991) 
Hti.ggblad & Heilbronn, FEES Lett. 235, 133-6 (1988) 

6. Het langdurig toedienen van grote hoeveelheden van een spierrelaxans 
aan patienten op intensive care afdelingen dient geen therapeutisch 
doel. 

7. De afkorting AIO wekt een totaal verkeerde indruk omtrent de functie 
waarvoor de betrokkene opgeleid wordt. 



8. Werkzaamheden verricht in het kader van een tijdelijk dienstverband 
dienen hoger beloond te warden dan dezelfde werkzaamheden verricht 
binnen een vast dienstv1erband. 

9. Het farmacotherapie-onderwijs aan medische faculteiten dient ingebed 
te warden in curricula, waarin meer structurele aandacht geschonken 
wordt aan alle therapeutische aspecten van ziektebeelden. 

10. De waarde van een telefoonaansluiting zou aanzienlijk stijgen als 
ontvangers de aard van de 'zendapparatuur' (b. v. telefoon, fax, 
computer) kunnen onderscheiden voordat de feitelijke data
communicatie tot stand komt. 

11. Verreweg de meeste hoogleraren zijn post-doc's. 

12. Het is onvoldoende bewezen dat bij de bestrijding van de hik volgens 
de methode 'Doesburg' - het in de mond nemen van een flinke slok 
water en deze vervolgens doorslikken in maximaal voorovergebogen 

houding - het krachtig met vingers in de oren drukken een additioneel 
therapeutisch effect sorteert. 

13. De calculerende burger maakt gebruik van het tweetallig stelsel. 

14. Het invoeren van de onderhoudsplicht door de overheid zal niet leiden 
tot afname van het aantal echtscheidingen, echter we! tot toename van 
het persoonlijke Ieed bij de betrokkenen. 

15. Het oog van de Nederlandse televisiekijker ziet van zich af. 

16. De ANWB-gids 'Windsurfen in Europa' geeft foutieve informatie 
omtrent de beste surfstekken van het Lauwersmeer. 

17. Goede thee behoeft een krans. 
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