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Stellingen behorende bij het proefschrift: 
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1. Het matricellulaire eiwit SPARC is na een hartinfarct essentieel 

voor een kwalitatief goede collageen matrix in het 

infarctgebied. (dit proefschrift) 

2. Syndecan-1 controleert de influx van inflammatoire cellen naar 

het infarctgebied en reguleert, zodoende, ook daaropvolgende 

stadia van infarctheling en myocardremodelering. (dit 

proefschrift) 

3. De ontwikkeling van cardiale fibrose tijdens hypertensie wordt 

mede bepaald door de aanwezigheid van syndecan-1. (dit 

proefschrift) 

4. Imatinib, een middel tegen leukemie, kan ook gunstige 

effecten op het hart hebben. (dit proefschrift) 

5. Met het besteden van 1,75% bbp aan research&development 

staat Nederland in de Europese middenmoot; dit zal niet leiden 

tot de zo gewenste verbetering van onze kenniseconomie.  

6. De genetische achtergrond van gebruikte knockout muizen is 

van grote invloed op het uiteindelijke fenotype. Daarom dient 

een fenotype bezien te worden in het licht van de genetische 

achtergrond. 

7. Wanneer je echt op zoek bent naar de waarheid, is het nodig 

om tenminste eenmaal in je leven aan alles te twijfelen, voor 

zover mogelijk. (Descartes, Discours de la Methode) 

8. En zonder vreugde verdient het leven de naam van leven niet 

(Erasmus, Lof der Zotheid) 

9. De boeken van Monaldi & Sorti pleiten voor een grondige 

herbestudering van de Europese geschiedenis. 

10. Het elektriciteitsverbruik door gloeilampen in huishoudens 

bedraagt rond de 0,3 procent van het totale energieverbruik in 

Nederland; het verbieden van gloeilampen zal dus niets 

oplossen. Nederland zou daarentegen moeten investeren in 

het optimaliseren van bestaande en ontwikkelen van nieuwe 

energiebronnen. 

11. De veelvuldigheid waarmee men in Den Haag de stekker eruit 

trekt, laat zien dat men toch probeert een klimaatneutraal 

beleid te voeren. 

12. Amsterdam heeft met het hoofdkantoor van Philips een paard 

van Troje binnengehaald; sindsdien heeft PSV 5 van de 7 

landstitels behaald! 

 



 


