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STELLINGEN 

Behorend bij het proefschrift 

“Identification and targeting of genes in atherosclerosis” 

 

1. Het onderzoek naar LRP-1 en ABCA8 in mensen toont bovenal de 

beperkingen in de kennis van het intracellulaire cholesterol transport in de 

humane fysiologie. (dit proefschrift) 

 

2. Verhoogd remnant-cholesterol is een belangrijke risicofactor voor het 

ontstaan van ischemische hartziekten en apolipoproteine C-III is als 

regulator van dit systeem een belangrijk therapeutisch target. (dit 

proefschrift) 

 

3. ApoA-I waarden vormen geen betere voorspeller voor het ontstaan van 

ischemische hartziekten dan HDL-Cholesterol. (dit proefschrift) 

 

4. Met CETP remmers, zoals TA-8995, is er nu een potentieel medicijn 

beschikbaar om te testen of het verhogen van cholesterol efflux capaciteit 

een positief effect heeft op klinische uitkomst maten. (dit proefschrift) 

 

5. Voor het eerst is het mogelijk om Lp(a) met >90% selectief te verlagen en dit 

gegeven schreeuwt om een klinische trial naar het effect van Lp(a) verlaging 

op voorkomen van hart en vaatziekten. (dit proefschrift) 

 

6. Meer dan een decennium premature atherosclerose genetica onderzoek 

toont aan hoe weerbarstige de praktijk is. (dit en eerdere proefschriften)  

 

7. Promoveren is als bamboe, gewoon meebewegen. (promovendus) 

 

8. tot het breekt…  

 

Julian van Capelleveen  


