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STELLING EN 

1. De werking van ACE remmers kan, althans gedeeltelijk verklaard warden 

door verhoogde bradykinine concentraties. 

2. ACE remmers reduceren myocardiale schade en neurohumorale 

veranderingen tijdens ischemie en reperfusie in het geisoleerde rattehart 

en in de big. 

3. ACE remmers verhogen de coronaire doorstroming in het gei"soleerde 

rattehart (gedeeltelijk) via een bradykinine afhankelijk mechanisme. 

4. Verschillen tussen ACE remmers kunnen voor een dee! warden 

toegeschreven aan de aanwezigheid van een sulfhydryl groep. 

5. Bradykinine productie in het hart is verhoogd tijdens ischemie en 

reperfusie. 

6. Bradykinine beschermt het biggehart tegen reperfusie aritmien en 

ischemie-reperfusie schade. 

7. Captopril remt in angineuze patienten de coronaire vasoconstrictie die 

veroorzaakt wordt door een verhoogde sympatbische activiteit. 

8. De bijwerking prikkelhoest komt frequenter voor bij gebruik van 

enalapril en lisinopril dan bij captopril. Dit zou te ma ken kunnen hebben 

met de langere werkingsduur van de eerste twee farmaca, maar ook met 

de aanwezigheid van een sulfhydrylgroep in captopril. 

9. Het belang van fundamenteel wetenschappelijk onderzoek blijkt 

ondermeer uit het feit dat dit soort onderzoek rechtstreeks heeft geleid tot 

de uitvinding van de radio, de televisie en andere lange afstands 

communicatiemiddelen. 

10. Vanuit milieu oogpunt zou het gebruik van personal computers in het 

algemeen en printers in het bijzonder ontmoedigd moeten warden. 

11. Het is niet zozeer de aard van het spel maar vooral de aard van de speler 

die bijdraagt aan het feit dat een fabrikant van squash-rackets geen 

garantie geeft. 



12. Een kunstenaar dient niet gebonden te zijn aan regels, regels ontstaan 

door de kunst niet voor de kunst. (Debussy) 

13. Gezien het onredelijk !age salaris van een aio zou budgetering een 

'verplicht' onderdeel van het aio onderwijs kunnen zijn. 

14. Koffie drinken is een maatschappelijk beter geaccepteerde verslaving dan 

thee drinken. 

15. Een perfecte schaker is een kunstenaar, een wetenschapper, een architect 

en een veroveraar in een. 

16. 'Some animals are more equal than others' geldt met name voor 

wetenschappelijk onderzoek: de keuze van het juiste proefdier(model) is 

vaak direct gerelateerd met de oplossing van een fysiologisch of 

pathologisch probleem. 

17. Hoewel de behoefte aan slaap met het klimmen der jaren afneemt, nemen 

met het ouder worden de klachten over slaap toe. 

18. "Sciunt plerique omnes, sed non omnibus hoc venit in mentem" 

(Erasmus), komt voor een wetenschapper neer op: zien wat iedereen ziet 

en denken wat nog niemand gedacht heeft. 

19. Een Nederlander is Europeser dan een ltaliaan. 

Stellingen behorend bij het proefschrift 'The cardic effects of ACE-inhibitors: 

a possible role for bradykinin.' van R.A. Tio, Groningen, 23 mei 1990. 


