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Stellingenn behorende bij het proefschrift: 

Familiall Hypercholesterolemia in Childhood 

1.. De non-invasieve meting van de endotheel-runctie van de arterie brachialis is een goed 
surrogaat-eindpuntt voor atherosclerose bij kinderen met familiaire hypercholesterolemie. 

2.. De bepaling van het cholesterolgehalte zou in de landelijke zuigelingen screening moeten 
wordenn opgenomen. 

3.. Het gebruik van plantensterolen alléén is geen therapeutische optie voor kinderen met 
familiairee hypercholesterolemie. 

4.. Statine therapie op de kinderleeftijd vermindert het risico op het ontstaan van hart- en 
vaatziektenn op de volwassen leeftijd bij FH patiënten. 

5.. Resultaten van placebo-gecontroleerde studies over de veiligheid en werkzaamheid van 
medicatiee bij volwassenen, kunnen niet zondermeer worden geëxtrapoleerd naar kinderen. 

6.. Het dagelijks gebruik van een statine heeft geen invloed op de kwaliteit van leven van 
kinderenn met familiaire hypercholesterolemie. 

7.. Kwaliteit van leven is heel persoonlijk. 

8.. Tegen mensen voor wie de dood een doel is kun je je niet wapenen. 
(Neww York, 11 september 2001) 

9.. Wie het verlies kan lijden heeft de grootste kans op succes. (J.J. Bouma) 

10.. De wachtlijsten in de zorg kunnen worden opgelost door het wegwerken van de wachtlijsten 
inn de kinderopvang. 

11.. Een goede sfeer op het werk is minstens zo belangrijk als een uitdagende inhoud. 

12.. Twee bevallingen binnen eenjaar is behoorlijk zwaar. 

Saskiaa de Jongh 
133 december 2002 




