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Stellingen

behorend bij het proefschrift

Vulnerability Factors in Panic Disorder Patients and Their

First-degree Relatives

/nto carbon d/ox/de vu/nera£>/7/£y, anx/ety sens/'t/V/ty,

and resp/ratory patho/ogy
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1. De reactie van patienten met een paniekstoornis en hun gezonde eerste-

graads familieleden op een 35% COi-provocatietest, suggereert dat ze

eenzelfde kwetsbaarheid delen (dit proefschrift).

2. Angstgevoeligheid lijkt te kunnen groeien in jonge eerstegraads verwan-

ten van patienten met een paniekstoornis (dit proefschrift).

3. Je kan beter een hoge slaapdruk hebben dan een hoge werkdruk, want

een goede nachtrust is essentieel voor een goede kwaliteit van leven.

4. Het aantal PC crashes is omgekeerd evenredig met de productiviteit van

het schrijven van een artikel.

5. Zogenaamde negatieve bevindingen van onderzoeken impliceren ten on-

rechte dat die resultaten niet waardevol kunnen zijn, zoals hoofdstuk 8

uit dit proefschrift laat zien.

6. Het maken van een presentatie lijkt tegenwoordig 50% inhoud en 50%

vorm. Hopelijk wordt het niet erger.

7. Het aantal uur gespendeerd op kantoor is niet noodzakelijk evenredig

met het werk dat gedaan moet worden.

8. Het schrijven van een proefschrift gaat sneller dan het verkrijgen van

een fatsoenlijke internetverbinding.

9. Het uitvoeren van C02~provocatietests draagt niet significant bij tot het

vergroten van het broeikaseffect.




