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Stellingenn behorend bij het proefschrift 

Geneticc and biochemical risk factors in coronary artery disease 

1.. De bijdrage van de factor V Leiden mutatie en de prothrombine G20210A mutatie aan 
hett risico op een myocardinfarct is waarschijnlijk marginaal. 

2.. Serum concentraties van de apolipoproteïnes A-I en B hebben een sterkere 
voorspellendee waarde voor het ontstaan van coronairlijden dan LDL-cholesterol en 
HDL-cholesterol. . 

3.. Plasma concentraties van type II secretoir phospholipase A2 hebben een voorspellende 
waardee voor het onstaan van coronairlijden onafhankelijk van traditionele 
cardiovasculairee risicofactoren en CRP. 

4.. Het minst voorkomende B2 allel van het TaqlB porymorfisme in het CETP gen 
iss geassocieerd met hogere HDL-cholesterol concentraties en een lager risico op 
coronairlijden. . 

5.. Plasma concentraties van CETP hebben een voorspellendee waarde voor het onstaan van 
coronairlijden,, maar alleen bij mensen met hoge concentraties triglyceriden. 

6.. Evidence based medicine in de hedendaagse gezondheidszorg dient te geschieden op 
basiss van hedendaagse evidence. 

7.. Het benoemen van CRP als acute fase eiwit doet geen recht aan de belangrijke rol van 
CRPP bij chronische ontstekingsziekten zoals atherosclerose. 

8.. De voorspelde revolutionaire ontwikkelingen als gevolg van het bekend worden van 
hett humane genoom zijn voorlopig uitgebleven. 

9.. Met het benoemen van economen tot minister van Volksgezondheid geeft de politiek 
aann dat in de gezondheidszorg inhoudelijk beleid ondergeschikt is aan financiën. 

10.. Het is voor patiënten onheilspellend wanneer artsen zich in hun gesprekken aan het 
ziekbedd veelvuldig van een dode taal bedienen. (M.G. Boekholdt. 1981) 

11.. In Nederland sterven jaarlijks meer mensen aan hart- en vaatziekten dan aan 
auto-ongelukken,, terrorisme, kanker, AIDS, vliegtuigtrombose, Legionella, 
vuurwerkrampen,, cafébranden, moord, zinloos geweld, BSE, vogelpest en SARS samen. 

12.. Goede renners hebben kenmerkende hoofden en slechte renners hebben kenmerkende 
hoofden.. Maar dat geldt alleen voor renners die je al kent. (Tim Krabbé) 

13.. De uitspraak "All men are created equal" is slechts voor 99.9% waar. 

14.. Met de invoering van de DBC treedt de regering haar belofte tot vermindering van de 
bureaucratiee met voeten. 

15.. Fausto Coppi was de beste wielrenner aller tijden. 

Matthijss Boekholdt 
Amsterdam,, 15 maart 2005 




