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Stellingenn behorend bij het proefschrift 

" D Y S L I P I D E M I A ;; D I A G N O S I S A N D T R E A T M E N T " 

I.. Een verminderde ABCAi functie leidt tot een verdikking van het intima 
mediaa complex. Dit proefschrift. 

2.2. ABCAi is een uitstekend target om therapie te ontwikkelen om HDL-
cholesteroll te verhogen en de kans op hart- en vaatziekten te verlagen. 
DitDit proefschrift. 

3.. Met Young en Fielding: "...but predicting the consequences of ABC(A)i 
overexpressionn is not easy, as it might perturb plasma-membrane lipids 
andd adversely affect cell viability."" Nature Genet. 22: 316-18(1999) zul je 
niett snel een oorlog winnen. 

4.. Hoewel uit klinische en angiografische studies blijkt dat intensieve 
behandelingg van lipidenstoornissen morbiditeit en mortaliteit 
vermindert,, wachten artsen te lang met de behandeling. Dit proefschrift. 

5.5. Nieuwe combinatie therapie van statines met selectieve cholesterol 
absorptieremmerss of MTP remmers lijkt veelbelovend. Dit proefschrift. 

6.. De behandeling van lipidenstoornissen staat in feite nog in de 
kinderschoenen. . 

7.. Het uit de handel nemen van een van de in dit proefschrift besproken 
geneesmiddelenn maakt duidelijk dat uiteindelijk veel in de wetenschap 
relatiefis. . 

8.. Herkenning van een erfelijke lipidenstoomis komt voor zover bekend de 
familiebandenn ten goede. 

9.. Volwassen drankjes worden steeds infantieler; het wachten is op de 
Roosviceee breezer. 

10.. Als je niets doet, betekent het niet dat je niets gedaan hebt. 
11.. Pizzakoeriers moeten verplicht worden een donorcodicil bij zich te 

dragen. . 
12.. Een deurknop aan het bureau in de spreekkamer zou wellicht het 

deurknopfenomeenn kunnen ondervangen. 
IJ.IJ. "Mit Frauen soil man sich nie unterstehn zu scherzen." 

Mephistopheless Goethe, Faust I, V. 3160. 
14.. "Tegenwoordig krijg je overal wat van." Mbert Cuypmarkt, augustus 2000. 
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