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Stellingen behorende bij het proefschrift 

 

Acetylcholine beyond bronchoconstriction:  

a regulator of inflammation and remodeling 

 

1. Acetylcholine is niet slechts een neurotransmitter die luchtwegconstrictie 

induceert, maar ook een mediator van chronische luchtwegontsteking en 

remodeling (dit proefschrift). 

2. Net als effecten op luchtwegconstrictie en slijmsecretie medieert 

acetylcholine haar effecten op ontsteking en remodeling via de M3 

receptor, en niet via M1 en M2 receptoren (dit proefschrift). 

3. Selectievere M3 antagonisten zouden meer voordeel op kunnen leveren 

voor de behandeling van patiënten met COPD of astma dan aanvankelijk 

gedacht (dit proefschrift). 

4. Verhoogde luchtwegconstrictie zou een belangrijke rol kunnen spelen bij 

het ontstaan van luchtwegremodeling (dit proefschrift). 

5. Hoewel non-neuronaal acetylcholine een veelbelovend concept is, lijken de 

effecten hiervan bij luchtwegaandoeningen beperkt (dit proefschrift).  

6. De hypothese dat ontregeling van het zenuwstelsel een belangrijke rol 

speelt bij de pathofysiologie van astma lijkt terug van weggeweest.  

7. De kwaliteit van het ziektemodel bepaalt de relevantie van het onderzoek; 

echter gebruik van een voor mensen relevante stimulus resulteert niet per 

definitie in een beter ziektemodel in proefdieren. 

8. Hoewel belangenverstrengeling van artsen of onderzoekers vaak in een 

negatief daglicht wordt gesteld is een nauwe samenwerking tussen 

universiteiten en de farmaceutische industrie een uitstekende manier om 

nieuwe geneesmiddelen te ontwikkelen. 

9. Niet omdat het moeilijk is durven we niet, omdat we niet durven is het 

moeilijk. Lucius Annaeus Seneca 

10. We zien dingen niet zoals ze zijn, we zien ze zoals wij zijn. Anaïs Nin 
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