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Stellingen behorende bij het proefschrift

Central hemodynamics and arterial function

1. Cacao verlaagt de bloeddruk niet. (dit proefschrift)

2. Een dikkere vaatwand is niet noodzakelijkerwijs een stijvere vaatwand.  
(dit proefschrift)

3. Personen met een laag HDL-cholesterol door LCAT deficiëntie  vertonen 
vervroegd tekenen van atherosclerose en vaatwandstijfheid. (dit proef-
schrift)

4. Carvedilol verlaagt de centrale bloeddruk meer dan metoprolol bij een 
vergelijkbare verlaging van de perifere bloeddruk in patienten met hartfa-
len. (dit proefschrift)

5. Er zijn situaties waarin polsgolfreflectie toeneemt bij een toenemende 
perifere weerstand, maar ook waarin deze afneemt. (dit proefschrift)

6. Opgeruimd staat netjes.

7. It takes more than pressure to change rock to diamond. Esperanza Spalding

8. In the future, we will be able to answer the questions – but will we be bright 
enough to ask them? John Brockman

9. Voorspellen is lastig, vooral als het om de toekomst gaat. Niels Bohr

10. Never waste a good crisis.

11. Eerlijk zijn is niet noodzakelijkerwijs hetzelfde als de waarheid spreken. 
Haruki Murakami

12. Het leven is te kort om vieze wijn te drinken.


