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STELLINGEN 
 

behorende bij het proefschrift 
 

CIGARETTE SMOKE-INDUCED MITOCHONDRIAL DYSFUNCTION 

AND OXIDATIVE STRESS IN EPITHELIAL CELLS 
 
 

1. Depletie van intracellulaire energie leidt tot een switch van apoptotische naar 
necrotische celdood. (dit proefschrift) 

 
2. Rokers met een beperkt vermogen tot het synthetiseren van glutathione, zoals 

bij personen met homocysteïnemie, lopen een verhoogd risico op het 
ontwikkelen van COPD. (dit proefschrift) 

 
3. Het potentiële belang van mitochondriale ROS metabolisme bij COPD kan 

het best geïllustreerd worden door het feit dat alle belangrijke anti-oxidanten 
die geacht worden belangrijk te zijn in de pathofysiologie van deze ziekte 
gelokaliseerd zijn in het mitochondrium. (dit proefschrift) 

 
4. Het feit dat sigarettenrook leidt tot synthese van mitochondriaal actief HO-1 

zegt meer iets over de gesteldheid van het mitochondrium dan over de 
beschermende werking ervan. (dit proefschrift) 

 
5. Het immunosuppressieve geneesmiddelen cyclosporine A beschermt 

luchtweg epitheelcellen van de door sigarettenrook geïnduceerde celdood 
door het voorkomen van opening van de mitochondriale permeability 
transition pore. (dit proefschrift) 

 
6. Een beperking van zuurstof opname als gevolg van een luchtweg aandoening 

zal directe gevolgen hebben op het functioneren van mitochondriën. Een 
mitochondriale dysfunctie daarentegen maakt de ademhaling overbodig. (dit 
proefschrift) 

 
7. Door de maternale overerving van mitochondriaal DNA is het van groot 

belang dat vooral vrouwen zich dienen te onthouden van elke vorm van 
tabaksconsumptie. 

 
8. Zonder dwarsliggers kan een trein zijn einddoel niet bereiken. 
 
9. Serendipiteit is afhankelijk van de bereidheid tot het loslaten van het oude 

denken. 
 
10. In de wetenschap gaat het er niet om hoe mooi je resultaten zijn maar hoe 

overtuigend je ze brengt. 
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