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STELLINGEN BIJ HET PROEFSCHRIFT 

Therapeutic arteriogenesis: 

from experimental observations towards clinical application 

1. Arteriogenese is de meest efficiënte vorm van natuurlijke vaatgroei voor het herstellen van 
verminderde bloedstroom ten gevolge van obstructief vaatlijden (dit proefschrift). 

2. De functie van capillaire netwerken is gericht op een optimale uitwisseling van metabolieten 
tussen bloed en weefsel, maar niet op het transport van bloed (dit proefschrift). 

3. De afwezigheid van de CD44 receptor op celmembranen leidt tot een geremde ontwikkeling van 
collaterale vaten door een gestoorde transendotheliale migratie van witte bloedcellen en een 
verminderde vasculaire expressie van FGF-2 en PDGF-B (dit proefschrift). 

4. TGF-B1 stimuleert arteriogenese door een verhoogde expressie van de MAC-1 receptor en de 
daaropvolgende aanhechting en transendotheliale migratie van witte bloedcellen (dit 
proefschrift). 

5. Lokale toediening van MCP-1 stimuleert de groei van collaterale vaten, maar heeft tegelijkertijd 
een systemisch pro-atherogeen effect (dit proefschrift). 

6. De term arteriogenese is omstreden, maar het gebruik van het onlangs voorgestelde "abluminal 
remodeling of preexisting collateral vessels" zou dit proefschrift verlengd hebben met 2085 
woorden (oftewel de lengte van hoofdstuk 3). 

7. De recent gepubliceerde uitspraak: "the future of therapeutic myogenesis is so bright, we have 
gotta wear shades!" dient beantwoord te worden met: "take of your shades and face the reality of 
the many more hurdles to come before the hypothetical concept of therapeutic myogenesis can 
be implemented". 

8. "Gesundheit ist gewiss nicht alles, aber ohne Gesundheit ist alles nichts." Arthur Schopenhauer 

9. Een ménage a trois is ook wetenschappelijk gezien een spannende maar niet altijd eenvoudige 
verhouding. 

10. Onbegrip tussen medische staf en ziekenhuisbestuur vindt vaak zijn oorsprong in het verschil 
tussen kort-cyclisch en lang-cyclisch werken; de arts organiseert zijn werk per dag, de bestuurder 
per jaar (Dr. E.A. van Royen). 

11. Het feit dat Nederland al anderhalfjaar niet geregeerd wordt, zonder dat dit duidelijke 
consequenties heeft, pleit voor de terugkeer van meer bestuurlijke verantwoordelijkheden voor 
het koninklijk huis. 

12. Snelwegen bestaan niet in Nederland. 

13. "Das Leben ist zu kurz urn schlechten Wein zu trinken." Johan Wolfgang Goethe. 

14. Het ultieme doel van therapeutische arteriogenese is het veroorzaken van een "bloedend hart". 

15. Na de monarchie en de democratie is nu ook de teeveecratie aan de Nederlandse vormen van 
bestuur toegevoegd; het poldermodel is definitief verworden tot het koldermodel. 

16. Meer gebruik van openbaar vervoer leidt alleen maar tot hoger ziekteverzuim ten gevolge van 
virale infecties. 

Amsterdam. 10juni, 2003 
Niels van Royen 




