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Hydrogen  
sulfide
in diabetes and  

cardiovascular disease

1. Het eindproduct van het sulfide metabolisme, sulfaat, maar niet thiosulfaat,  
is positief geassocieerd met overleving in de gezonde populatie. 
(dit proefschrift)

2. De stimulerende effecten van waterstofsulfide op micro-angiogenese  
kunnen in een atherosclerotische plaque voor destabilisatie zorgen. 
(dit proefschrift)

3. De beschermende effecten van waterstofsulfide in cardiale ischemie/ 
reperfusieschade zijn grotendeels onafhankelijk van bloeddrukverlaging.  
(dit proefschrift)

4. Gasotransmitters spelen een belangrijke rol in de ontwikkeling van vas-
culaire complicaties bij patiënten met diabetes mellitus. (dit proefschrift)

5. Hoger sulfaat in de urine is geassocieerd met minder verslechtering van 
nierfunctie in patiënten met type 2 diabetes en nefropathie. 
(dit proefschrift)

6. Door middel van transplantatie van eilandjes van Langerhans wordt de  
diabetes-geïnduceerde verlaging van renale cystathionine-β-synthase (CBS) 
expressie hersteld, echter zonder verbetering van ontstane nierschade.  
(dit proefschrift)

7. Ook voor gasotransmitters geldt: ‘’Dosis sola facit venenum’’ (alleen de 
hoeveelheid maakt het vergif). (Paracelsus, 16e eeuw)

8. Het motto van deze universiteit – Verbum Domini lucerna pedibus nostris – 
plaatst de wetenschappelijke vooruitgangsdrift in een gezond perspectief. 

9. Bij marktwerking draait alles om concurrentie en patenten, terwijl het bij  
goede zorg draait om samenwerken voor patiënten. Daarmee is de term 
‘marktwerking in de zorg’ een contradictio in terminis.

10. Een muzikale promotor stimuleert de tekstschrijvende eigenschappen van 
een promovendus in het kader van promotieliedjes.

Joost van den Born, 8 juni 2016

Stellingen behorende bij het proefschrift


