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Stellingen 
 
 
1. De hoeveelheid lichaamsbeweging correleert met de mate van risicoreductie voor hart en 
vaatziekten bij mensen met het metabool syndroom. Er is in dit opzicht geen duidelijke grens 
waarboven beweging effectief wordt. (dit proefschrift) 
 
2. Het versterken van de endotheliale glycocalyxlaag bij patiënten met diabetes mellitus kan 
bijdragen aan de primaire preventie van vasculaire complicaties als albuminurie en 
retinopathie. (dit proefschrift) 
 
3. De klinische toepassing van polyphenolen wordt bemoeilijkt door de geringe biologische 
beschikbaarheid. (Yang CS, mol nutr food res 2008/ dit proefschrift) 
 
4. OPS/SDF imaging kan toegepast worden om de dimensie van de endotheliale 
glycocalyxlaag te meten bij patiënten met risicofactoren voor hart en vaatziektne. Dit kan 
vervolgens gebruikt worden als maat voor de kwaliteit van deze structuur. (dit proefschrift) 
 
5. Voor het goed kunnen inschatten van de endotheliale glycocalyxfunctie zijn zowel 
glycocalyx dimensie als de compositie van belang. (dit proefschrift) 
 
6. Chronische infusie met enzymen die de glycocalyxstructuur ondermijnen leidt in eerste 
instantie tot microalbuminurie en waarschijnlijk niet tot progressie van atherosclerose. 
Hiermee kan een parallel getrokken worden met de vroege complicaties van diabetes voordat 
belangrijke irreversibele schade is ontstaan. (dit proefschrift) 
 
7. De kunst van het spreken is begrepen te worden. (Confucius) 
 
8. Het is niet erg een slag te verliezen als je daardoor de oorlog kunt winnen. (Wandtegeltje) 
 
9. Ervaring komt meestal pas nadat je het nodig hebt.  
 
10. Reality is perception. (Dr Phil) 
 
11. Time you enjoy wasting wasn’t wasted. (John Lennon) 
 
 
 
 
 
 
 


