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Stellingen behorende bij het proefschrift: 

Wnt Signaling and Cardiac Hypertrophy 

 
1. Het onderbreken van de Wnt signaleringscascade vermindert cardiale 

hypertrofie geïnduceerd door druk-overbelasting via een mechanisme waarbij 

GSK-3β en Akt betrokken zijn. (Dit proefschrift) 

2. Het effect van een AT1R antagonist op de Wnt signalering is onafhankelijk 

van zijn effect op de vermindering van cardiale hypertrofie. (Dit proefschrift) 

3. Regressie van cardiale hypertrofie gaat gepaard met herstel van de activiteit 

van de Wnt signaleringscascade naar normaalwaarden. (Dit proefschrift) 

4. Er bestaat geen correlatie tussen de hoeveelheid mRNA en de hoeveelheid 

eiwit van β-catenine. (Dit proefschrift) 

5. Het activeren van het anti-hypertrofe signaalmolecuul GSK-3β ter preventie 

van cardiale hypertrofie kan leiden tot hartfalen. (P.H. Sugden, Br J 

Pharmacol 2008;153: S137-S153 ) 

6. Wetenschap is de kunst van het weten. Dit is vertrekken vanuit een 

probleemstelling, kunstgrepen uitvoeren en een oplossing vinden, die weer 

een nieuwe probleemstelling aandraagt. (Christine Van Broeckhoven) 

7. Een causaliteitsstudie op het niveau van het genoom zou een omwenteling 

kunnen teweegbrengen in de genetica van hypertensie. Er zal echter 10 tot 20 

jaar nodig zijn om de bijdrage van deze benadering volledig te evalueren. (A. 

Persu) 

8. Wetenschappelijk onderzoek heeft aangetoond dat een groot aantal 

flavanolen (in chocolade en rode wijn) een gunstig effect heeft op hart en 

bloedvaten.  

9. Probeer, elke keer als je tegen de lamp loopt, een beetje licht mee te nemen. 

(H. Jekkers) 

10. Er wordt gezegd: “Waar een wil is, is een weg”, maar men waarschuwt niet 

voor de wegwerkzaamheden. 

 
Veerle van de Schans, 22 januari 2009 


