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STELLINGEN 
 

behorend bij het proefschrift 
 

Endothelial dysfunction and low-grade inflammation:  
determined by diet and cause of arterial stiffness 

 

Bas van Bussel, 28 mei 2014 

 
1. Een langdurig gezond dieet, bestaande uit vis, groente en fruit, met (rode) wijn, 

en met magere in plaats van vette melkproducten draagt bij aan een gezonder 
endotheel en minder ontsteking. (dit proefschrift) 

 
2. De volgende circulerende biomarkers van endotheeldisfunctie en laaggradige 

inflammatie zijn valide en dieetsensitief: sVCAM-1, sE-selectin, sTM, vWf, sICAM-
1, CRP, SAA, IL-6, IL-8 en TNF-α. (dit proefschrift) 

 
3. Het consequent bestuderen van en rapporteren over meerdere voedselgroepen 

gaat publicatiebias tegen. (dit proefschrift) 
 

4. Onderzoekers veranderen in het denken over het verschil tussen een verandering 

en een verschil, wanneer ze zich meer bezig gaan houden met verschillende 

veranderingen. 
 
5. Men kan zich afvragen of epidemiologie op zich, strikt geredeneerd, ooit 

causaliteit kan bewijzen, zelfs in deze moderne betekenis, maar hetzelfde moet 
ook gezegd worden van laboratoriumexperimenten op dieren. (Richard Doll) 

 
6. Het juist uitvoeren van een protocol staat niet gelijk aan goede geneeskunde.  

 
7. Te veel diagnostiek maakt gezonde mensen ziek.  

 
8. Aan de ene kant vereist toenemende polymorbiditeit breed geschoolde artsen, 

aan de andere kant neemt de (wetenschappelijke) kennis in de geneeskunde zo 
snel toe dat verdieping en specialisatie noodzakelijk zijn; door deze toename in 
complexiteit zou de opleiding eerder langer, dan korter, moeten duren.  

 
9. We eat more than we think. (from “Mindless Eating” by Brian Wansink)  
 
10. Uiteindelijk komt het erop neer dat we leven in een heelal waarvan we de 

ouderdom niet kunnen berekenen, omgeven door sterren waarvan we absoluut 
niet weten hoe ver ze van ons zijn verwijderd, dat is gevuld met materie die we 
niet kunnen identificeren, en dat werkt volgens natuurwetten waarvan we de 
eigenschappen niet echt begrijpen. (Bill Bryson)  

 
11. Als je (over)grootmoeder een product in een hedendaagse supermarkt niet zou 

herkennen, dan is dit product waarschijnlijk geen voedsel en kun je dus beter iets 
anders eten. (vrij vertaald uit “In Defence of Food” by Michael Pollan) 

 


