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Stellingen behorend bij het proefschrift: Dyslipidemia: Sense, Antisense or Nonsense? 

 

1. De antisense technologie is een waardevolle nieuwe therapeutische strategie (dit 

proefschrift) 

 

2. ApoB synthese inhibitie resulteert in een effectieve verlaging van het LDL cholesterol 

evenals van alle andere atherogene lipoproteine partikels waaronder Lp(a) (dit 

proefschrift) 

 

3. Leversteatose als zodanig is geen directe oorzaak voor insuline resistentie (dit 

proefschrift) 

 

4. Leversteatose zonder metabole ontregeling verschilt wezenlijk van non alcoholic fatty 

liver disease en leidt mogelijk niet tot progressieve leverziekte (dit proefschrift) 

 

5. In patiënten met ernstige insuline resistentie zonder overgewicht zou de diagnose 

familiaire partiële lipodystrofie moeten worden overwogen (dit proefschrift) 

 

6. LMF1 speelt slechts een geringe rol in de genetische achtergrond van ernstige 

hypertriglyceridemie (dit proefschrift) 

 

7. In patiënten met een ernstige hypertriglyceridemie is een moleculaire diagnose 

haalbaar en zinvol (dit proefschrift) 

 

8. You can’t stop the waves, but you can learn how to surf! (Jon Kabat-Zinn) 

 

9. Voor een dokter heeft het oplopen van een patella fractuur ook één voordeel immers 

“De beste dokter is hij of zij die alle ziekten doorstaan heeft” (Plato) 

 

10. Klein is fijn, aangezien korte mensen langer leven dan lange mensen (T.T. Samaras et 

al Exp gerontology 83-92 2009) 

 

11. Wat je vindt moet je naar de politie brengen (Don) 

 


