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STELLINGEN
behorende bij het proefschrift

MOLECULAR MECHANISMS OF SYNAPTIC PLASTICITY:
Implications for immediate early gene expression and learning

Ingrid Nijholt

1. De regionale verschillen in de verdeling van zogenaamde ‚third messengers‘
maken het mogelijk dat één en dezelfde receptor de synaptische plasticiteit in
verscheidene hersengebieden verschillend beïnvloedt (dit proefschrift).

2. De activatie van ‚immediate early genes‘ is hersengebied-specifiek
gereguleerd (dit proefschrift).

3. Verhoogde neuronale exciteerbaarheid correleert niet per definitie met
verbeterd leervermogen (dit proefschrift).

4. Stress kan het leervermogen zowel verminderen als verbeteren afhankelijk
van het tijdsinterval tussen de stress en het aanleren van de taak (dit
proefschrift).

5. Gezien de verschillen die er al bestaan tussen twee verschillende inbred
muizenstammen, moet men uiterst voorzichtig zijn met het generaliseren van
resultaten en uiteindelijk het overdragen daarvan naar de mens (n.a.v. dit
proefschrift).

6. Everybody knows what stress is and nobody knows what it is (Hans Selye,
1973).

7. In het kader van een verenigd Europa zou het zinvol zijn in alle landen een
zelfde procedure voor het verlenen van de doktorgraad in te stellen.

8. Het is te betreuren dat in de wetenschap tegenwoordig vaak de individuele
ambitie prevaleert boven het gezamenlijk bereiken van een gemeenschappelijk
doel.

9. De Nederlandse termen proefschrift en promotieonderzoek doen
onvoldoende recht aan zowel de inhoud als de totstandkoming van het
voorliggende product. De Duitse termen Doktorarbeit en Wissenschaftliche
Arbeit doen dit veel meer.

10. Hoe meer talen je beheerst, hoe meer je moet zoeken naar woorden.

11. Zelfs in Nederland kan men mountainbiken.


