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Stellingen 
Behorende bij het proefschrift 

 

The interstitial cells of the urinary bladder 
 

 

1. M3 receptoren zijn niet alleen gelegen op spiercellen, maar ook op interstitiële 

cellen (dit proefschrift) 

 

2. Een partiële blaasuitgangsobstructie veroorzaakt een opregulatie van 

interstitiële cellen (dit proefschrift) 

 

3. Een enzym (COX I) dat verantwoordelijk is voor de productie van 

prostaglandine is aangetoond ter hoogte van het urotheel en direct onder het 

urotheel in interstitiële cellen (dit proefschrift) 

 

4. Structurele eigenschappen van interstitiële cellen geven geen uitsluitsel over 

de functie, maar kunnen wel een richting geven voor functioneel onderzoek 

(dit proefschrift) 

 

5. Proefdieren zijn kleine wilsonbekwame patiënten  

 

6. De kunst van onderzoeken is rust te kunnen creëren voor creatieve momenten. 

 

7. De waarde van een goed laboratorium blijkt niet uit de hypotheekwaarde van 

de beschikbare apparatuur, maar uit de expertise met die apparatuur om te 

gaan. 

 

8. Vermeerdering van kennis is vermeerdering van twijfel. 

 

9. Wetenschap ontwikkelt zich van 'niet weten wat wel het geval is' tot 'wel 

weten wat niet het geval is' 

 

10. Je moet de taart niet aansnijden als je hem niet uitdeelt. (E. Mulder) 

 

11. Het bezit van de zaak, is niet altijd einde van het vermaak. 
 

 


