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Stellingen behorende bij het Proefschrift

Mechanisms of Atrial Paralysis due
to Atrial Fibrillation
An Integrative Study in Man and Goat

Ulrich Schotten

25 September 2003

1.

De duur van boezemfibrilleren is bepalend voor het mechanisme van de
hypocontractiliteit van de boezems.

2.

Tijdens de eerste dagen van boezemfibrilleren gaan elektrische en
contractiele remodellering hand in hand.

3.

Ook na langdurig boezemfibrilleren is de verlaagde contractiliteit van de
boezems slechts in beperkte mate toe te schrijven aan myolyse.

4.

De expressie van de Ca^-kanaal subunits 0Cic en ß2 is in het atriale weefsel
van patienten met boezemfibrilleren niet verminderd.

5.

Atria en Ventrikels tonen verschillende adaptatiemechanismen tijdens
langdurige tachycardie.

6.

De kwaliteit van toekomstige artsen in Nederland wordt niet zo zeer
bepaald door de kwaliteit van de opleiding geneeskunde, maar vooral door
de kwaliteit van de kandidaten.

7.

De enige manier om het tekort aan artsen in Europa tegen te gaan is het
verbeteren van de werkomstandigheden.

8.

Het succes van een wetenschappelijke instelling op lange termijn wordt
bepaald door de attractiviteit voor jonge onderzoekers. Hierbij zijn vrijheid
in onderzoek en een decentrale organisatiestructuur een vereiste.

9.

Een geschikt substraat voor het functioneren van nationale en
internationale samenwerkingsverbanden bestaat niet in het politieke
streven daarnaar maar in de inzet en het enthousiasme van individuele
onderzoekers.

10. De waarneming en de waardering van wetenschappelijke resultaten worden
in grote mate door psychologische factoren beinvloed. Soms zijn deze
factoren van groter belang voor de interpretatie van de resultaten dan de
observatie zelf.
11. Om het niveau van wetenschappelijke scherpzinnigheid te verhogen zou de
opleiding van jonge wetenschappers meer wetenschappelijk-methodische
en kennistheoretische aspecten moeten bevatten.
12. De limiet van 4500 woorden in de wetenschappelijke tijschrift C/rcw/crrtow
dient opgeheven te worden.

