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Stellingen behorende bij het proefschrift 

 

The Extended Phenotype of Familial Hypercholesterolemia 

 

 

1. Familiaire hypercholesterolemie komt relatief vaak voor bij patiënten die een 

myocardinfarct hebben doorgemaakt; screenen van deze patiëntengroep zou 

een efficiënte manier kunnen zijn om nieuwe patiënten met familiaire 

hypercholesterolemie op te sporen. Hoofdstuk 2 

2. Met een nieuw predictiemodel, waarin bijvoorbeeld leeftijd en het LDL-

cholesterol gehalte als continue voorspeller zijn opgenomen, kunnen 

patiënten met familiaire hypercholesterolemie op jongere leeftijd worden 

opgespoord. Hoofdstuk 3 

3. Voor de ernst van het fenotype van familiaire hypercholesterolemie maakt 

het niet uit of je een broer of een achterneef van een indexpatiënt bent. 

Hoofdstuk 4 

4. De LDL receptor speelt een rol in het ontstaan van type 2 diabetes mellitus, 

mogelijk via de concentratie cholesterol in pancreascellen. Hoofdstuk 5 

5. Met behulp van LDL-cholesterol gehaltes die zijn gecorrigeerd voor geslacht 

en leeftijd kunnen patiënten met een ernstige vorm van familiaire 

hypercholesterolemie op jonge leeftijd worden opgespoord. Hoofdstuk 8 

6. Hoewel behandeling met statines het risico op hart- en vaatziekten en 

overlijden bij patiënten met familiaire hypercholesterolemie verlaagt, blijft 

hun risico verhoogd ten opzichte van de algemene bevolking. Hoofdstuk 10 

7. Remming van ‘cholesterylester transfer protein’ is een effectieve manier om 

het LDL-cholesterol te verlagen bij patiënten met familiaire 

hypercholesterolemie. Hoofdstuk 11 

8. Prediction is very difficult, especially about the future. Niels Bohr. 

9. Science is structured knowledge. Thomas Jefferson. 

 

 

20 augustus 2016 

Joost Besseling 

 


