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Abstract: 

In this thesis, we first examined how the calyx of Held forms during the first postnatal days and what the 

function of calyceal filopodia is (Chapter 2). Furthermore, we investigated whether forms of synaptie 

plasticity longer than facilitation, could be induced at the calyx of Held synapse. In contrast to a study 

that showed post-tetanie depression (Forsythe et al., 1998), we found that EPSCs were much larger after 

prolonged stimulation (Chapter 3). We set out to examine what made this synapse double its output 

after a period of high activity. We used several experimental approaches to try and answer this 

question.ln partieular we started by looking at spontaneous release, tra ins of action potentials and 

levels of residual calcium. We combined pre- and postsynaptie recordings of electrical activity and 

investigated calcium influx and calcium buffering during a single action potential (Chapter 4). Lastly, we 

compared changes in Pr and RRP more closely during the decay of PTP and extended our analysis to PTP 

at physiological temperature (Chapter 5). 
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Stellingen behorende bij dit proefschrift 

1 In de calyx van Held is na hoog-frequente stimulatie het aantal neurotransmitter 
blaasjes dat per actiepotentiaal wordt afgegeven toegenomen. 

Dit proeftchrift 

2 De kans dat neurotransmitterblaasjes worden afgegeven in de calyx van Held 
neemt toe na hoog-frequente stimulatie doordat de calcium instroom per 
actiepotentiaal toeneemt. 

Dit proeftchrift 

3 Neurotransmitterblaasjes die geen kans hebben om door een trein van 
actiepotentialen te worden afgegeven zijn niet "readily releasable". 

4 Het aantal neurotransmitter blaasjes in de calyx van Held dat "readily 
releasable" is, neemt toe na repetitieve stimulatie. 

Dit proeftchrift 

5 In de "whole-cell" configuratie is de hoeveelheid calcium buffer met hoge 
affiniteit in de neonatale calyx van Held zeer gering. 

Dit proeftchrift 

6 "Een pro eftch rift is er om te schrijven en niet om te lezen" 

Miquel E. Bulnes in "Lab" 

7 De afWezigheid vanfoutbalken in de grafieken van de cosmetica industrie is geen 
indicatie voor de betrouwbaarheid van hun onderzoek. 

8 De kans dat de uitkomst van een integraal uit een middelbare schoolboek één of 
min één is, is onevenredig hoog. 

modificatie van de wet van Jan, Jan Wuite 

9 Als niet de" impact-factor" maar het aantal keren dat een blad gelezen wordt 
zou worden gebruikt om het succes van een blad te bepalen, zou de DonaId Duck 
hoge ogen gooien. 

10 Het letterlijk vertalen van Nederlandse uitdrukkingen naar het Engels draagt niet 
altijd bij tot meer begrip bij buitenlandse gasten. 

11 Ik meen deze en de bovenstaande stellingen wel eens ergens gelezen te hebben. 
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De afgiftewaarschijnlijkheid van de direct beschikbare neurotransmitter 

blaasjes gedurende korte termijn plasticiteit. 
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