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Stellingen behorende bij het proefschrift: 

Improving drug delivery to the lungs 

Towards better inhalation therapy 

lnhaleren van geneesmiddelen via een inhalator met een hoge interne weerstand kan 
leiden tot een betere longdepositie dan met dezelfde inademingsnelheid inhaleren via 
een inhalator met een lage interne weerstand. (dit proefschrift) 

2 Ook bij optima le omstandigheden die gericht zijn op het bereiken van de perifere lucht
wegen, is een concentratieverschil van minimaal een factor 25 met de hogere luchtwe
gen ten nadele van de perifere luchtwegen onvermijdelijk. (dit proefschrift) 

3 In vitro onderzoek van de combinaties van geneesmiddel en toedieningsvorm is belang
rijk voor het beoordelen van de in vivo resultaten. (dit proefschrift) 

4 Een mindmap is een goede manier om de samenhang van studies in een proefschrift 
duidelijk te maken. (dit proefschrift) 

5 Het is het beste om dosisaerosol-voorzetkamer combinaties te gebruiken in een ruimte 
met een hoge relatieve luchtvochtigheid. (dit proefschrift) 

6 Communicatie is volgens het CanMEDS model een van de zeven essentiele competenties 
·n' de opleiding tot medisch specialist en deze competentie is ook onmisbaar in weten
schappelijke communicatie. (dit proefschrift) 

7 Onder de grootste druk komen de mooiste diamanten tot stand. 
(Maarten van der Weijden op Twitter) 

8 Het fe"t 1dat een dure placebo pi-�stiller krachtiger werkt dan een goedkope wijst op het 
grate belang van positieve suggestie als vorm van geneeskunst in de geneeskunde. 
(Waber RL et al. Commercial features of placebo and therapeutic efficacy. JAMA 2008; 
299(9):1016-7) 

9 Het betalen van een faire prijs (Fair Trade, Fair Wear) voor producten kan tot een 
eerlijkere verdeling van welvaart leiden en ontwikkelingshulp deels overbodig maken. 

10 Het enorme aanta �etingen met laserdiffractie maakt dat het essay " Why most published 
research findings are false" (Ioannidis J, PLoS Med 2005; 2(8): el 24) op deze studies niet 
van toepass·n'g is. 

11 Look for the bare necessities, the simple bare necessities, forget about your worries and 
your strife. (Baloo in the Junglebook mov·e� 

Bart L. Rottier, november 2012 


