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Stellingenn behorend bij het proefschrift van Greetje J. de Grooth 

"Cholesteryll ester transfer protein, its role in cardiovascular disease and drug 
development" " 

Dee CETP TaqlB gen variatie voorspelt niet het risico op hart- en vaatziekten bij 
mensenn die al een eerder hartinfarct hebben doorgemaakt (dit proefschrift). 

Dee relatie tussen de CETP TaqlB gen variatie en hart- en vaatziekten wordt met 
namee beïnvloed door het HDL-cholesterol gehalte (dit proefschrift). 

Dee CETP TaqlB gen variatie heeft geen invloed op pravastatine behandeling (dit 
proefschrift). . 

Eenn hoog CETP gehalte is geassocieerd met een atherogeen lipidenprofiel in 
verschillendee patiëntengroepen (dit proefschrift). 

Eenn hoge CETP concentratie is geassocieerd met een snellere progressie van 
coronairee atherosclerose in mannen met bewezen hart- en vaatziekten (dit 
proefschrift). . 

Statinee behandeling laat een verbetering zien van het lipidenprofiel, maar dit 
iss onvoldoende bij familiaire hypercholesterolemie patiënten met een verhoogd 
CETPP gehalte (dit proefschrift). 

Fenofibraatt behandeling heeft het meeste effect bij diabetes patiënten met 
eenn laag CETP gehalte (dit proefschrift). 

Dee CETP-remmer JTT-705 is een effectief middel om het HDL te verhogen (dit 
proefschrift). . 

Voorr een generatie jongeren die vet als modewoord gebruikt hoeft het niet te 
verbazenn dat overgewicht het grootste gezondheidsrisico is. 

Dee hoeveelheid van negatieve uitslagen is ook een parameter voor de oprecht-
heidd van een proefschrift. 

Fabrikantenn die voor cholesterolverlagende voedingsmiddelen de term LDL 
gebruikenn brengen het publiek in verwarring. Ze zouden enkel de term slecht 
cholesteroll moeten gebruiken. 

Vanwegee de afname van het arbeidsverzuim is de economische achteruitgang 
ookk een goede dokter. 

Doorr de recentelijk verhoogde amusementswaarde van het koningshuis 
behoudtt zij haar bestaansrecht. 

Mensenn die niet de moeite nemen om dit proefschrift te lezen, laten die in 
iederr geval stoppen met roken. 

Leiden,, december 2003. 


