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Stellingen behorende bij het proefschrift 

Cardiovascular disease:  
Role of immunosuppression and radiotherapy 

 
 
1. Een lage dosis FK506 is geschikt voor de lange termijn behandeling van 

atherosclerose. (dit proefschrift) 
 
2. Hoewel de transcriptie factor NFATC2 de expressie van pro-inflammatoire genen 

stimuleert, leidt NFATC2 deficiëntie tot een verergering van atherosclerose. (dit 
proefschrift) 

 
3. De verdere ontwikkeling van reeds aanwezige atherosclerotische plaques wordt 

versneld door radiotherapie. (dit proefschrift) 
 

4. Het endotheel is de meest stralingsgevoelige component van het hart. (dit 
proefschrift) 

 
5. De bevinding dat de toegenomen levensverwachting van kankerpatiënten deels te 

niet gedaan wordt door een verhoogd lange termijn risico op sterfte aan hart- en 
vaatziekten (Darby et al., NEJM 2013), vergroot de noodzaak van wetenschappelijk 
onderzoek naar preventieve maatregelen ter voorkoming van stralingsschade op het 
hart en vaatstelsel. 

 
6. Interdisciplinaire samenwerking tussen cardioloog en radiotherapeut zal de 

behandelopties en overlevingskansen van kankerpatiënten met cardiovasculaire 
comorbiditeit ten goede komen. 

 
7. De toegenomen complexiteit van (proefdier)onderzoek vereist niet alleen meer 

samenwerking tussen AIO’s binnen eenzelfde groep, maar ook synergie in de 
expertise van groepen uit verschillende instituten om het gemeenschappelijke doel te 
bereiken.  

 
8. Ondersteuning van een AIO door een analist levert niet alleen een aanzienlijke 

hoeveelheid gesneden coupes op, maar meer nog een enorme ervaring op gebied van 
planning en leiding geven.  

 
9. Het verloop van promotieonderzoek is als een rit in een rollercoaster: veel pieken en 

dalen, momenten van stress maar ook van geluk en het is voorbij voordat je het 
beseft. 

 
10. Met hard werken bereik je veel, zonder liefde en vriendschap heb je niets. 

 
 

Karen Gabriels, 20 december 2013 
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