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Stellingen

behorende bU het proefschrift

Genetic polymorphisms of the
renin-angiotensin system:
functional implications

doorWilkoSpiering

1.

Het ACE D-allel is. in tegenstelling tot het AT1R C-allel, geassocieerd
met een hogere bloeddruk.
(d/fproerschrift).

2.

Het ACE DD genotype is eerder geassocieerd met een tragere dan
een snellere conversie van angiotensine I naar angiotensine II.
(d/rproerschrtfir).

3.

Het AT1R C-allel is een onafhankelijke determinant van de renale
hemodynamiek.
(d/fproersc/jrift).

4.

ATI R-blokkade door middel van losartan is minder effectief in AT1R
C-allel dragers.
(d/fproef*$c/jn/t).

5.

De genen die ooit zo belangrijk waren voor onze bloeddruk, spelen
ons nu parten.

6.

Heden ten dage heeft hypertensie wereldwijde gevolgen. Dit was
zestig jaar geleden niet veel anders, zoals tijdens de Jalta
Conferentie.

7.

De opslagcapaciteit van de huidige grootste harde schijf staat niet
eens in verhouding tot die van het menselijk DNA.

8.

Hoe rationeel de wetenschap ook benaderd wordt, in haar
ontwikkeling heeft serendipiteit de grootste rol gespeeld.

9.

Het doel van een spoedeisende eerste hulp wordt toenemend door
patienten verkeerd begrepen. Het direct betalen na verleende
diensten kan bijdragen dit inzicht te verbeteren.

10.

Goede communicatie van arts naar patient is erg belangrijk. Door te
ervaren hoe het niet moet zou reizen met de NS voor
geneeskundestudenten verplicht moeten worden.

11.

Volgens het adagium 'wie met vuur speelt moet op blaren zitten'
moeten de accijnzen op rookartikelen dusdanig aangepast worden
dat de totale kosten voor de samenleving ten gevolge van roken
hiervan betaald kunnen worden.
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