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Stellingen behorend bij het proefschrift:

Role for the endothelial glycocalyx in regulation of insulin sensitivity in muscle

Bart Eskens, 23 mei 2014

1. Het monitoren van de glycocalyx in combinatie met een therapie gericht op 
glycocalyx herstel is veelbelovend voor individuen met een verminderde insuline 
gevoeligheid als gevolg van glycocalyx schade (dit proefschrift)

2. Een kapotte glycocalyx is “the missing link” tussen endotheel dysfunctie en insuline 
resistentie (dit proefschrift)

3. Het moduleren van de glycocalyx door insuline zorgt voor een toename van het 
bloedvolume in de haarvaten en daarmee een verhoogd aanbod van insuline aan de 
spieren (dit proefschrift)

4. Een verminderde insuline gevoeligheid door glycocalyx schade zal in eerste instantie 
onopgemerkt blijven omdat het lichaam in staat is tot compenseren. Indien hier 
echter niks aan gedaan wordt zal uiteindelijke diabetes type II kunnen ontstaan (dit 

proefschrift)

5. Het eten van veel vet zorgt al vroeg voor glycocalyx beschadiging (dit proefschrift)

6. Een rode bloedcel varieert continu van vorm in de haarvaten, en deze variatie kan 
gebruikt worden om de gezondheid van de glycocalyx te bepalen (Vlahu et al. J Am 

Soc Nephrol 2012, Broekhuizen et al. Diabetologia 2010, Dane et al. Clin J Am Soc 

Nephrol. 2014)

7. Hoge suikerspiegels in het bloed kunnen niet alleen een oorzaak maar ook een 
gevolg zijn van glycocalyx schade (dit proefschrift en Nieuwdorp et al. Diabetes. 2006)

8. De verhoging van het hematocriet door EPO gaat gepaard met een beschadiging van 
de glycocalyx (Richter et al. J Physiol. 2011). Wielrenners die EPO gebruiken moeten 
er dus rekening mee houden dat hun bloedvaten minder goed tegen een stootje 
kunnen.

9. Voor een goede gezondheid van de bloedvaten moet “het gras” er van goed verzorgd 
worden. 

10. Trust is good, control is better (Vladimir Lenin)

11. Denying the existence of a ghost will only make it grow bigger (Greenlandic Proverb)

12.	 Promoveren	 is	 net	 als	 het	 opfietsen	 van	 een	 berg.	 Vele	mooie	momenten	 naast	
dieptepunten, maar het uiteindelijke resultaat is waar je het voor doet.


