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behorende bij het proefschrift 
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1. Oudere mannen die op Kreta leven zijn wat betreft hun telomeerlengte 5 jaar 

jonger dan hun leeftijdsgenoten uit Zutphen. Dit betekent dan ook dat 
telomeerlengte niet direct gekoppeld kan worden aan de leeftijd, aangezien 
andere factoren ook van invloed zijn op de telomeerlengte. (Dit proefschrift). 

 
2. De veronderstelling “hoe korter de telomeren, des te hoger het mortaliteits-

risico”, gaat niet op voor mannen ouder dan 70 jaar. (Dit proefschrift).  
 
3. De observatie dat COPD patiënten sneller verouderen dan gezonde (ex)rokende 

controle personen wordt ondersteund door het feit dat ze kortere telomeren 
hebben dan hun leeftijdsgenoten. (Dit proefschrift). 

 
4. Bepaalde voedingsgewoonten hebben een effect op de telomeerlengte in 

lymfocyten. Dit ondersteunt de gedachte dat voeding het verouderingsproces 
kan beïnvloeden. (Dit proefschrift). 

 
5. Aangezien stress leidt tot een versnelde verkorting van de telomeren, heeft het 

beschreven promotieonderzoek niet alleen geleid tot dit proefschrift, maar ook 
tot een versnelde telomeerverkorting. 

 
6. De mens streeft ernaar om steeds ouder te worden, maar probeert tegelijkertijd 

op alle mogelijke manieren het verouderingsproces tegen te gaan. 
 

7. Een promotie zonder obstakels is als hordelopen zonder horden: je haalt de 
eindstreep met meer gemak, maar met minder voldoening. 

 
8. Het bestuderen van een ziekte in een laboratorium betekent nog niet dat je weet 

wat een ziekte voor een patiënt in het dagelijkse leven betekent. Het verdient 
dan ook aanbeveling om als promovendus niet alleen het DNA van een patiënt te 
bestuderen, maar ook de mens achter het DNA te ontmoeten.  

 
9. If you think you're too small to make a difference, you've obviously never been in 

bed with a mosquito. (Michelle Walker).   
 

10. Er gaat meer boven je pet dan eronder. (Toon Hermans).  


