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Stellingen behorend bij het proefschrift 

 

Circulating microRNAs and other biomarkers for premature atherosclerosis 

 

Maayke G.M. Kok, 26 november 2015 

 

1. Circulerende microRNAs zijn geschikt als biomarker, vanwege hun 

veranderde expressie bij ziekte en eenvoudige detectie. 

 Dit proefschrift 

 

2. Als gevolg van verschillen in onderzoeksmethoden resulteert microRNA 

onderzoek vaak in verschillende biomarkers. 

 Dit proefschrift 

 

3. Normalisatie van microRNA metingen met een, op gestandaardiseerde wijze 

geselecteerd, panel microRNAs is essentieel voor robuuste data. 

 Dit proefschrift 

 

4. Een te kleine sample size draagt bij aan de discordantie in gepubliceerd 

microRNA onderzoek. 

 Dit proefschrift 

 

5. MicroRNA expressie is een marker voor aspirine ongevoeligheid. 

 Dit proefschrift 

 

6. Op basis van microRNA expressie kunnen rokers geïdentificeerd worden met 

een extra hoog risico op hart- en vaatziekten. 

 Dit proefschrift 

 

7. Bestaande risicomodellen voor hart- en vaatziekten zijn niet geschikt voor 

jonge mensen, waardoor verder onderzoek in deze populatie noodzakelijk is. 

 Dit proefschrift. 

 

8. De beste oplossingen vind je als je van de gebaande paden afwijkt. 

 Personeelsadvertentie Rijkswaterstaat 

 

9. Success is the sum of small efforts repeated day in and day out. 

 Robert Collier 

 

10. A good bike ride fixes everything 


