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STELLINGEN 
 

behorend bij het proefschrift 
 

Mechanisms of vasodilatation in early pregnancy 
Studies in instrumented conscious rats and isolated rat arteries 

 
1. Het belangrijkste orgaan in de zwangerschap, de uterus, speelt een ondergeschikte rol bij het 

tot stand komen van de grote hemodynamische veranderingen die zo kenmerkend zijn voor de 
zwangerschap. (Dit proefschrift) 

 

2. Hoewel CGRP en adrenomedullin tot dezelfde familie behoren en gebruik maken van 
dezelfde “moeder” receptor leidt juist de zwangerschap tot een toegenomen concurrentie 
tussen deze eiwitten om die receptor. (Dit proefschrift)  

 

3. Toediening van K+ aan mesenteriale arteriën in een myograaf veroorzaakt niet alleen 
vaatvernauwing, maar ook de afgifte van de vaatverwijder CGRP. Daarom moeten alle studies 
waarin gebruik werd gemaakt van deze techniek met K+ opnieuw worden  geïnterpreteerd 
indien de arteriën niet waren voorbehandeld met capsaicine. (Dit proefschrift) 

 

4. In de zwangerschap is het endotheliale stikstofoxide meer “handhaver” dan “initiator” van de 
systemische vaatverwijding. (Dit proefschrift) 

 

5. Met het langzaam verdwijnen van de thuisbevalling, zal de invloed van dit typisch 
Nederlandse verschijnsel op de perinatale sterfte nooit meer aangetoond kunnen worden. 

 

6. Als men de AOW leeftijd wil verhogen naar 67 op basis van de langere levensverwachting, 
dan zouden vrouwen langer door moeten werken dan mannen. 

 

7. Het is aan een econoom niet uit te leggen dat bij “marktwerking in de zorg” men van medisch 
specialisten meer productie voor minder inkomsten verwacht.   

 
8. De houding van sommige specialisten ten opzichte van disfunctionerende collega’s heeft niet 

zozeer te maken met een doofpot, maar veel meer met een gebrek aan instrumenten om deze 
collega’s aan te pakken. 

  

9. Nu het behalen van rendement in de ziekenhuisorganisatie een steeds grotere rol gaat spelen, 
blijkt duaal management de kenmerken te hebben van een modeverschijnsel, en wordt er 
teruggekeerd naar het vertrouwde “doctor in the lead”. 

 

10. “Ik ben er nog steeds van overtuigd dat zoals ik het doe je het moet doen want anders zou ik 
het niet doen." (Johan Cruijff, filosoof en voetballer) 

 
 

Hugo van Eijndhoven 
Zwolle, 11 december 2009 


