
Stellingen behorend bij het proefschrift van Anita C. Volkers: 

1. Sommige persoonlijkheidstrekken die wij hebben meegekregen bij de geboorte 
bepalen hoeveel wij bewegen als volwassenen. ( clit proefschrift) 

2. Risicofactoren voor hart- en vaatziekten (zeals token) verklaren in zeer beperkte 

mate de interinclividuele variatie in hartslag- en bloeddrukvariabiliteit en in baroreflex 

gevoeligheid bij gezonde person en. ( clit proefschrift) 

3. Een therapeutische behandeling met imipramine vergroot bij depressieve patienten 

de hoeveelheid motorische activiteit overdag, maar het niveau van motorische 
activiteit blijft verlaagd in vergelijking tot dat van gezonde personen. ( clit 

proefschrift) 

4. De activiteit van het sympathische en parasympathisch zenuwstelsel is onderdrukt bij 

depressieve patienten na behandeling met fluvoxarnine. ( clit proefschrift) 

5. V eranderingen in de 24-uurs motorische activiteit en de au ton orne catdiovasculaire 

regula tie bij depressieve patienten na imipramine en fluvoxamine worden mogelijk 

verklaard door fannacologische effecten, maar niet door verbeteringen in het klinisch 

toestandsbeeld. (clit proefschrift) 

6. De nadelige effecten van antidepressiva op de aandacht van gezonde person en 
worden ten onrechte gegeneraliseerd naar depressieve pati.enten. Het voordeel van de 

therapeutische effecten op de aandacht bij deze patientengroep is namelijk groter dan 

het nadeel van de bijwerkingen. (Volkers en Koetsier) 
7. Het veelvulclig citeren van dezelfde wetenschappelijke bevinclingen en het 

herhaaldelijk verwijzen naar ( eigen) onderzoek dragen niet bij aan de valicliteit en 

betrouwbaarheid van onderzoeksgegevens. De geloofwaarcligheid van deze gegevens 

en de naamsbekendheid van de auteur varen hier echter wel bij. 

8. Het dragen van '\.vitte jassen" door artsen in de mensa is onhygienisch voor patienten 

en slecht voor de eedust van niet-meclici. 
9. Ubi fluxus ibi motus. Art is the shift or the process that takes life from one level of 

existence to another. (Kunststroming Fluxus, 1990-1962) 

10. NaiViteit is geen manifestatie van een laag intelligentie niveau, maar komt voort uit 

een groot vertrouwen in de medemens. Dit leidt tot het open en onbevooroordeeld 

tegemoet treden van anderen om ons heen hetgeen eerder getuigt van wijsheid dan 

van domheid. (Eureka) 
11. Elk wezen is zwanger van de dood, en het voorbestemde doel van 't paren is niet 

rninder dan de wieg het graf. a.c. Bloem, 1887-1966) 


