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Stellingen behorende bij dit proefschrift

Vascular inflammation:
Signaling pathways in atherosclerosis and arteriogenesis

1. TGF-beta is veelbelovend voor arteriogenese-stimuleringstherapieën, gezien 
de positieve associatie met plaquestabiliteit (dit proefschrift).

2. Circulerende witte bloedcellen van patiënten met slecht ontwikkelde 
collaterale bloedvaten maken te veel interferon-beta aan na stimulatie (dit 
proefschrift).

3. CD44-isovormen zijn relevant voor effectieve collaterale bloedvatvorming  (dit 
proefschrift).

4. FoxP1 is geassocieerd met een stabiel atherosclerotisch plaque fenotype (dit 
proefschrift).

5. Laag-moleculair hyaluronzuur lijkt ongeschikt om de bloedvatgroei in patiënten 
met atherosclerose te stimuleren, gezien de negatieve associatie met 
plaquestabiliteit (dit proefschrift).

6. Uitschakeling van de interferon-beta receptor leidt tot toegenomen 
arteriogenese (dit proefschrift).

7. Pas als meningen geen rol meer spelen is men op weg naar het ontwaken, en 
alleen zij die vrij van alle voorstellingen zijn, zullen de hoogste verlichting 
verwezenlijken (Samadhi Raja Sutra).

8. Talentvolle onderzoekers worden in Nederland niet structureel beloond. 
Talentvolle subsidievoorstelschrijvers wel. 

9. Voor proefdieren is een hartstochtelijk beleden Popperiaanse filosofie een 
nachtmerrie. 

10. Van verworpen wetenschappelijke theorieën wordt zelden conclusief hun 
onjuistheid bewezen, maar ze worden gewoonlijk verlaten op de grond van het 
bestaan van een alternatieve, betere theorie (R. Klee).

11. De natuur houdt ervan zich te verbergen (Heraclitus, fragment 123, vertaling 
prof. dr. De Ley).

12. Als je te veel problemen hebt, ga dan slapen (Soedanees spreekwoord)

13. Door ziekenhuisseries op televisie hebben mensen een te hoge verwachting 
van de geneeskunde gekregen, terwijl lang niet alle artsen de oog- 
handcoördinatie van Mark Klein-Essink hebben.
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