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STELLINGEN

behorende bij het proefschrijft

Vascular remodeling in
pulmonary hypertension



1. De ACE remmer captopril remodelleert longarterien en longarteriolen onder
chronische hypoxische omstandigheden, zonder de druk in deze longvaten te
veranderen.

2. Als oorzaak van hypoxie-geYnduceerde pulmonale hypertensie is vasoconstrictie
belangrijker dan remodellering van de longvaarwand.

3. Omdat het natuurlijk beloop van de plexogene arteriopathie niet bekend is zou de
patholoog geen uitspraak moeten doen over de eventuele reversibiliteit van deze
longvaat veranderingen.

4. Analyse van polymorfismen van genen betrokken bij de productie van vasoactieve
stoffen zal in de toekomst een belangrijke rol spelen bij de diagrtostiek van
patienten met risicofactoren voor het ontwikkelen van pulmonale hypertensie.

5. Na het voldoen aan de promotie eis van de werkgever volgt de eis voor promotie
van de werknemer.
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6. Een voorwaarde voor 'top' klinische zorg in een academisch ziekenhuis is dat de
inzet voor patientenzorg, onderzoek en onderwijs gelijkelijk gewaardeerd
worden.

7. Superspecialisten op een bepaald vakgebied blijven superspecialist doordat ze
classificaties van ziekteprocessen aanpassen op het moment dat de specialisten
ermee om weten te gaan.

8. Vaak wordt meer tijd besteed aan het ontlopen van een bepaalde taak dan aan het
uitvoeren van deze taak.

9. De recent door de N W P ingevoerde regel dat het <&ZHta/accreditatiepunten voor
het schrijven van een wetenschappelijk artikel gedeeld moet worden door het
tfrfKta/auteurs wekt de indruk dat eenieder een gelijke bijdrage geleverd heeft aan
het artikel.

10. Het valt aan niet-vissers moeilijk uit te leggen dat de spanning en emotie van het
vangen van je eerste zalm vergelijkbaar zijn met de spanning en emotie die je
ondergaat bij de geboorte van je eerste kind.

R.J. van Suylen
Maastricht, 30 September 1999




