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Stellingen behorende bij het proefschrift

Neurotransmitters & Networks
An MR view on epilepsy and antiepileptic drugs

1. Met MR spectroscopie kunnen verhogingen in GABA concentratie als gevolg van
verschillende GABA-erge anti-epileptica worden gemeten. (dit proefschrift)

2. In vivo gemeten glutamaatconcentraties hangen samen met de informatieverwer-
kingssnelheid in patiënten met epilepsie. (dit proefschrift)

3. Zowel PRESS als MEGA-PRESS zijn MR spectroscopiesequenties die kunnen
worden gebruikt om glutamaatconcentraties betrouwbaar te meten. (dit proef-
schrift)

4. Er zit samenhang tussen neurotransmitterconcentraties in verschillende hersenge-
bieden; deze samenhang kan worden beschouwd als een netwerk. (dit proefschrift)

5. Bij MRI komen natuurkunde, scheikunde, elektrotechniek en informatica samen
met geneeskunde en psychologie; daarmee is MRI hèt voorbeeld van de biomedi-
sche technologie.

6. De uitspraak “de beste camera is de camera die je bij je hebt” gaat ook op
voor geavanceerde MR technieken om specifieke brein processen te onderzoeken:
hoewel de techniek soms niet ideaal is, zijn betere alternatieven momenteel niet
voorhanden.

7. Een wetenschappelijke discussie kan grotendeels in een dag worden geschreven.
Echter, de periodes van ‘nietsdoen’ daaromheen zijn vaak ook essentieel voor een
goede inhoud van deze discussie.

8. Meer inzicht in het ontstaan van cognitieve bijwerkingen kan bijdragen aan het
verminderen van deze bijwerkingen bij het gebruik van anti-epileptica. (valorisa-
tie)

9. Vrouwen functioneren op veel verschillende vlakken significant beter of slechter
dan mannen; dit zegt echter niets over individuele verschillen.

10. Ook onderzoek met alleen wetenschappelijk belang kan uiteindelijk maatschap-
pelijke relevantie hebben.

11. Hoewel een wetenschappelijke promotie door sommigen een ‘bruiloft met de we-
tenschap’ wordt genoemd, is een promotie voor de meerderheid tegelijkertijd een
scheiding met deze wetenschap.

door Tamar van Veenendaal, 13 juli 2017


