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Stellingen behorende bij het proefschrift 

 

Familial hypercholesterolemia: 

 screening, treatment and follow-up from pregnancy into young adulthood 

 

1. In tegenstelling tot wat eerder werd gesuggereerd, kun je beter een moeder met 

familiaire hypercholesterolemie (FH) hebben dan een vader met FH als het gaat om 

het risico op hart- en vaatziekten. 

2. FH in West-Friesland is nog geen FH in Zuid-Beveland. 

3. Bij 95% procent van de kinderen met typische kenmerken van FH, kan een genetische 

mutatie worden gevonden. 

4. Screening is belangrijk, maar de follow-up van kinderen die worden gediagnosticeerd 

met FH moet worden verbeterd. 

5. De prevalentie van FH in Nederland is hoger dan gedacht. 

6. De huidige klinische criteria voor het vaststellen van homozygote FH zijn niet 

toereikend. 

7. Al voor de leeftijd van 8 jaar is de vaatwand van kinderen met FH dikker ten opzichte 

van hun gezonde broers en zussen.  

8. Langdurig behandelen met statines vanaf de kinderleeftijd is veilig, en normaliseert de 

toename van de vaatwanddikte. 

9. Het staken van statines tijdens de zwangerschap is ook een vorm van therapietrouw. 

10. Een onverwachte uitkomst leidt pas echt tot nauwkeurig onderzoek. 

11. Sinds de boom der kennis – is er aldoor stennis – en met Kaïn en Abel – werd het 

deplorabel – wij, wij zijn de daders – jij en ik en onze vaders. (Annie M.G. Schmidt) 

12. A mind is like a parachute, it only works when it’s open. (Frank Zappa) 

13. Slechts diegene mag slopen, die iets beters kan bouwen. (Gandhi) 

14. There’s is a crack in everything, that’s how the light gets in. (Leonard Cohen) 

15. You can never be overdressed or overeducated. (Oscar Wilde) 

 

 

Meeike Kusters, 
23 februari 2016 


