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Stellingen behorende bij het proefschrift

Assessment and Clinical Implications of Functional Vitamin B6 Deficiency

1. Daar de kwaliteit van studies naar de samenhang tussen een aantal vitaminen en mineralen 
en de ziekteactiviteit van fibromyalgie en het chronisch vermoeidheidssyndroom over 
het algemeen laag is en er op meta-niveau geen duidelijke verbanden aangetoond zijn, is 
het wetenschappelijk draagvlak voor het gebruik van micronutriëntenpreparaten in deze 
populaties vooralsnog onvoldoende (dit proefschrift).

2. De gunstige effecten van een matige alcoholinname op ons cardiovasculaire systeem 
zouden, in elk geval deels, het gevolg kunnen zijn van de bevordering van de intestinale 
opname van vitamine B6 door ethanol.

3. Bij het bestuderen van de mogelijke nadelige cardiovasculaire gevolgen van vitamine 
B6 deficiëntie in de algemene populatie, dient rekening te worden gehouden met een 
mogelijk genderspecifiek verschil (dit proefschrift).

4. De  opvallend hoge prevalentie van vitamine B6 deficiëntie in stabiele niertransplantatie-
patiënten is niet te wijten aan een deficiënt dieet, maar is naar alle waarschijnlijkheid 
het gevolg van een inadequate intestinale absorptie, een ongunstige reactie met een 
geneesmiddel of een versnelde afbraak van het vitamine (dit proefschrift).

5. Er is voorzichtigheid geboden bij de interpretatie van de ratio tussen 3-hydroxy-
kynurenine en xanthureenzuur als indicator van functionele vitamine B6 status in 
niertransplantatiepatiënten (dit proefschrift).

6. Een betrouwbare functionele indicator van vitaminestatus verdient altijd de voorkeur 
boven een betrouwbare directe indicator (dit proefschrift).

7. Gezien nieuwe feiten, is het zinvol om, naast cardiovasculaire zaken, meer onderzoek 
te doen naar de mogelijke rol van vitamine B6 in bepaalde niet-cardiovasculaire 
aandoeningen, zoals kanker (dit proefschrift).

8. Het ontregelende effect van een lage functionele vitamine B6 status op het metabolisme van 
tryptofaan via het kynureninesysteem is theoretisch groter bij niertransplantatiepatiënten 
dan in de algemene populatie.

9. Vitamine B6 is momenteel een onderbelicht en ondergewaardeerd vitamine. 

10. The human brain starts working the moment you are born and never stops until you stand 
up to speak in public (George Jessel).

11. Per aspera ad astra [Langs moeilijkheden naar de sterren] (Latijns spreekwoord).

12. One class of BodyAttack® a day may keep the doctor away.

13. Het essentiële van vooruitgang is vooruit willen (Seneca).

14. Life is what you make it. Always has been, always will be (Eleanor Roosevelt).


