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Stellingen behorende bij het proefschrift 
 

PREMATURE ATHEROSCLEROSIS: SOUNDS FAMILIAL? 
 
1. De leeftijd ten tijde van een hartinfarct in een patiënt is omgekeerd evenredig aan het risico op 

een hartinfarct bij familieleden van deze patiënt: hoe jonger het infarct, hoe groter het risico 
Dit proefschrift 

 
2. De huidige definities van een familieanamnese voor premature hart- en vaatziekten zijn 

willekeurig gekozen 
Dit proefschrift 

 
3. Patiënten met een prematuur hartinfarct en een familieanamnese voor premature hart- en 

vaatziekten hebben meer kans op een tweede hartinfarct 
Dit proefschrift 

 
4. Familieleden van patiënten met een prematuur hartinfarct hebben een stijvere vaatwand en 

meer microvasculaire schade dan gezonde controlepersonen 
Dit proefschrift 

 
5. De coronaire calciumscore kan helpen bij risicostratificatie binnen families met premature 

hartinfarcten 
Dit proefschrift 

 
6. Bij familieleden van patiënten met een prematuur hartinfarct die ook een hoge coronaire 

calciumscore hebben, leidt primaire preventie met een statine tot een afname van 
cardiovasculaire events 
Dit proefschrift 

 
7. Surely, God loves the p=0.06 nearly as much as the 0.05 

Rosnell RL et al., Am Psychol 1989;44:1276-1284 
 
8. Therefore, while we await much-needed large-scale outcomes trials (…) in patients with 

advanced subclinical coronary atherosclerosis, many of us will continue to reach for statins and 
aspirin. If unsure, then perhaps take a good family history to help you and your patient decide 
Villines TC, J Am Coll Cardiol Img. 2012;5(3):261-263 
 

9. Zorg bij het installeren van een systeemplafond dat er altijd een EHBO doos aanwezig is en dat u 
beschikt over eventueel aan te roepen noodnummers 
Handleiding Installatie Systeemplafonds  

 
10. Je moet dokter of advocaat worden, want er zullen altijd zieke en slechte mensen zijn 

Mijn oma, toen ik klein was 
 
11. Voor zowel wetenschappelijke publicaties als voor schoenen geldt: Hoe groter de impact, hoe 

beter 
 
12. Het grote nadeel van onderzoek doen naar “a positive family history for premature 

cardiovascular disease” is dat het je zoveel woorden kost in een abstract 
 
13. There ain’t no such thing as a free lunch 


