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Stellingen behorende bij het proefschrift van 

Mieke D Trip 

"Premature atherosclerosis: 

f rom single gene to complex genetic disorder" 

1. De oorzaak van hart- en vaatziekten is complex en de aanpak dient 

mult idiscipl inair te zijn. 

2. Bezuinigen op de subsidie voor de opspor ing van mensen met erfelijk 

verhoogd cholesterol getuigt van gebrek aan lange termijn visie. 

3. Cholesterol verlagende medicatie behoort in adequaat hoge dosering te 

worden voorgeschreven, teneinde atherosclerose en door atherosclerose 

veroorzaakte ziekte en sterfte te kunnen verminderen. 

4. De keuze van statines moet gebaseerd zijn op het LDL cholesterol verlagend 

effect en niet op zogenaamde pleiotrope effecten. 

5. Het MTHFR TT genotype is een risicofactor voor hart- en vaatziekten bij 

mensen met een laag plasma fol iumzuur. 

6. Diabetes type II is geen ouderdoms-suikerziekte meer. 

7. Preventie van hart- en vaatziekten moet in de kinderjaren beginnen. 

8. Helaas is verbeteren van levensstijl moeilijker dan het slikken van pil len. 

9. Wie in staat is de mensheid van het roken van sigaretten af te helpen verdient 

de Nobel prijs. 

10. "MSN-en" als vrije ti jdsbesteding is een slecht alternatief voor sporten. 

11 . Voor baanbrekend onderzoek moet creativiteit de ruimte krijgen. 

12. Promoveren doe je niet alleen. 

Blokker, december 2002 




