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Stellingen behorende bij het proefschrift 
 

Myocardial Infarct Healing  
Rupture and Remodeling 

 

 
1. De complicaties van het genezingsproces na een myocardinfarct 

worden in belangrijke mate bepaald door de genetische achtergrond 

van de muizen. (dit proefschrift) 

 

2. Infarctruptuur bij mensen is veelal het gevolg van een intrinsiek defect 

in het cadherine/catenine celadhesiecomplex in de hartspiercellen, 

waarbij de lokalisatie van αE-catenine in dit complex is verstoord. (dit 

proefschrift) 

 

3. In mensen leidt een verhoogde activiteit van MMP-8 en MMP-9, maar 

niet van MMP-2, in het infarctgebied tot infarctruptuur. 

(dit proefschrift) 

 

4. Door middel van moleculaire beeldvorming is het mogelijk interstitiële 

veranderingen tijdens cardiale remodelering in beeld te brengen en 

tevens de effecten van therapie hierop te bestuderen.  

(dit proefschrift) 

 

5. Behandeling met een combinatie van captopril, losartan en 

spironolactone leidt tot minder depositie van nieuwgevormde, dunne 

collageen vezels in het infarctgebied dan behandeling met 

monotherapie. (dit proefschrift) 

 

6. De term “hartverscheurend” wordt in de volksmond geassocieerd met 

hevige emoties. Het is ook een adequate beschrijving van een ernstig 

cardiaal ziektebeeld. 

 

7. Zowel in de cardiologie als in de gynaecologie speelt angiogenese een 

belangrijke rol. 

 

8. Moederbedrijven en dochterondernemingen worden zelden door 

vrouwen geleid. 

 

9.  In een goede wetenschappelijke publicatie zijn de gegevens niet alleen 

van goede kwaliteit, maar worden deze ook zo toegankelijk mogelijk 

gepresenteerd. Een cursus marketing zou daarom een waardevolle 

aanvulling zijn op het onderwijsprogramma voor promovendi.  

 
Susanne W.M. van den Borne 

Maastricht, 17 april 2009 


