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Stellingen behorend bij het proefschrift 

Metformin: mechanistic and cardiovascular effects

1 De ontdekking van metformine is veel meer gelegen in de organische chemie met 
het onderzoeken van guanidinederivaten, dan in de geneeskrachtige werking van 
de plant geitenruit. (dit proefschrift)

2 Door het verlagen van de glucosespiegel is metformine net zo goed een 
verbeteraar van de betacel als een verbeteraar van de insulinegevoeligheid.  
(dit proefschrift)

3 Het feit dat meta-analyses over cardiovasculair protectieve effecten van 
metformine concluderen tot een neutraal effect komt niet doordat het 
onderzochte effect er niet zou zijn maar omdat er te weinig gerandomiseerd 
placebo gecontroleerd onderzoek is verricht naar deze vraagstelling.  
(dit proefschrift)

4 Metformine remt de langzame stijging van troponine-T als maat van cumulatieve 
hartschade over de tijd net zoveel af als de cardiovasculair bewezen effectieve  
SGLT-2 remmer canagliflozine. (dit proefschrift)

5 Er is sterk observationeel bewijs dat metformine de incidentie van verschillende 
kankersoorten reduceert waaronder long, darm en borstkanker. (dit proefschrift)

6 Metformine is een mild metabool vergif. (dit proefschrift)

7 Metformine is op zijn honderdste verjaardag nog steeds een relevant 
medicijn in de behandeling van type 2 diabetes en zou als onderdeel van een 
combinatiebehandeling eerstelijns keus moeten blijven. (dit proefschrift)

8 Metformine draagt meer bij aan zo lang mogelijk gezond leven dan aan zo lang 
mogelijk leven.

9 Geneeskunde verlengt het sterven.  (Alan Watts)

10 Het mooiste dat we kunnen ervaren is het raadselachtige. Het is de bron van alle 
ware kunst en wetenschap.  Wie deze emotie vreemd is, wie niet meer bij machte 
is stil te staan om zich vol ontzag te verwonderen, is zo goed als dood; zijn ogen 
zijn gesloten.  (Albert Einstein)
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