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Stellingen
behorende bij het proefschrift

Plant stanol esters: effects on cardiovascular risk markers
and cholesterol metabolism

1. De sitostanol: campestanol verhouding van plantaardige stanolester mengsels is niet
van invloed op de cholesterolverlagende werking (dit proefschrift).

2. De bevinding dat de verlaging van het serum cholesterolgehalte vergelijkbaar is, indien
eenzelfde hoeveelheid plantaardige stanolesters 1x daags of verdeeld over de dag
wordt geconsumeerd, suggereert dat stanol(esters) zelf een effect hebben op de
cholesterolstofwisseling in de darmcel (dit proefschrift).

3. De verlaagde opname van cholesterol in de darm door consumptie van plantaardige
stanolesters leidt tot een verhoging van de LDL-receptor expressie welke mogelijk
bijdraagt aan een verminderde LDL vorming (dit proefschrift).

4. Behalve aan het gunstige effect van de consumptie van plantaardige stanolesters door
een verlaging van de LDL cholesterol concentraties, dient tevens aandacht te worden
geschonken aan hun effecten op andere aan gezondheid gerelateerde parameters (dit
proefschrift).

5. De weg naar de invoering van een voedingsadvies op maat met als doel het
cholesterolgehalte in het bloed te verlagen op individueel niveau is nog lang (dit
proefschrift).

6. Wetenschap begint meer en meer te lijken op boksen: alles draait om de perfecte knock-
out.

7. Het fascinerende van wetenschap is dat alle antwoorden er al zijn: het is enkel de kunst
te weten waar te kijken.

8. Wie vraagt is een dwaas voor een moment, wie niet vraagt zal altijd een dwaas blijven
(Oosterse wijsheid).

9. We zijn nog steeds de genen die we altijd zijn geweest (Th6 Lau, Rode aarde, 2000).

10. De recente liberalisering van de energiemarkt heeft het gebruik van vuile stroom eerder
in de hand gewerkt in plaats van deze te stimuleren in de richting van een vergroening
(Greenpeace magazine 2001;2:17-19).

11. Een goede wetenschapper blijft een kind: creatief en enthousiast.


