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Stellingen behorende bij het proefschrift

Inflammation, exhaustion and coronary artery disease
Modifiable psychobiological pathways

Martijn Kwaijtaal
10 november 2006

Een pro-inflammatoire status in dotterpatiënten is zelfs in hoge
mate van anti-inflammatoire activiteit erg schadelijk voor het
hart (dit proefschrift)

Een gedragsinterventie met als doel uitputting te verminderen
zoals EXIT is in staat om inflammatie te remmen (dit proefschrift)

Het succes van EXIT in het remmen van inflammatie is toe te
wijden aan het activeren van de nervus vagus (dit proefschrift)

De combinatie van de mogelijke aanwezigheid van pathogenen
met tekenen van ontsteking geven een somber beeld weer van de
toekomstige coronaire vasculature (dit proefschrift)

MIF is een duidelijk voorbeeld van een stofje dat de complexiteit
van   psychoneuroimmunologie aangeeft, niemand weet wat het
precies doet terwijl het al meer dan 40 jaar geleden ontdekt is

Type D’s hebben een hoge predispositie om vitaal uitgeput te
worden en een coronaire hartziekte te krijgen

Een vorm van kunstmatig activeren van de nervus vagus zal in
de toekomst als therapie aangeboden gaan worden om
ontstekingsziekten te behandelen

Het interessante van multidisciplinair onderzoek is dat je van
niets alles hoeft te weten, maar van heel veel dingen redelijk wat

Aan het aantal versies van een manuscript kun je zien hoeveel
adviseurs er aan de zijlijn staan

Verstand kun je niet kopen, en dat is in veel gevallen maar goed
ook (J. Kwaijtaal)

Ik leer nog op de dag dat ik sterf, maar doodgaan is wel het laatste
wat ik doe
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