
UvA-DARE is a service provided by the library of the University of Amsterdam (https://dare.uva.nl)

UvA-DARE (Digital Academic Repository)

Familial hypercholesterolemia in childhood: diagnostics, therapeutical options
and risk stratification

Rodenburg, J.

Publication date
2005

Link to publication

Citation for published version (APA):
Rodenburg, J. (2005). Familial hypercholesterolemia in childhood: diagnostics, therapeutical
options and risk stratification. [Thesis, fully internal, Universiteit van Amsterdam].

General rights
It is not permitted to download or to forward/distribute the text or part of it without the consent of the author(s)
and/or copyright holder(s), other than for strictly personal, individual use, unless the work is under an open
content license (like Creative Commons).

Disclaimer/Complaints regulations
If you believe that digital publication of certain material infringes any of your rights or (privacy) interests, please
let the Library know, stating your reasons. In case of a legitimate complaint, the Library will make the material
inaccessible and/or remove it from the website. Please Ask the Library: https://uba.uva.nl/en/contact, or a letter
to: Library of the University of Amsterdam, Secretariat, Singel 425, 1012 WP Amsterdam, The Netherlands. You
will be contacted as soon as possible.

Download date:23 May 2023

https://dare.uva.nl/personal/pure/en/publications/familial-hypercholesterolemia-in-childhood-diagnostics-therapeutical-options-and-risk-stratification(5608c68c-1815-494d-8cab-215bdc5dcd73).html


Stellingen behorende bij het proefschrift 

Familial Hypercholesterolemia in Childhood: Diagnostics, Therapeutical 
Options and Risk Stratification 

1. Kinderen met FH hebben recht op een volwassen behandeling van het 
cholesterol, (ditproefschrift) 

2. Statines zijn veilig en effectief in de behandeling van FH bij kinderen. 
(dit proefschrift) 

3. Met primaire preventie tegen hart-en vaatziekten kan je niet vroeg genoeg 
beginnen, (dit proefschrift) 

4. Statine therapie: The younger the better, (ditproefschrift) 

5. Vroege behandeling met statines is een belangrijke maat voor de 
vaatwanddikte van de halsslagader op latere leeftijd, (ditproefschrift) 

6. Een LDL-receptor mutatie is niet alleen belangrijk voor het stellen van de 
juiste diagnose, maar zal mogelijk in de toekomst bij kinderen met FH 
kunnen bepalen welke therapeutisch interventie wordt ondernomen. 
(dit proefschrift) 

7. Geneesmiddelen onderzoek bij kinderen is essentieel voor het vertrouwen in 
het geneesmiddel èn voor de optimale behandeling, (dit proefschrift) 

8. Obesitas en overgewicht bij kinderen zijn een uitdijend probleem. 

9. Part-time promoveren is een full-time job. 

10. Van goed hout snijdt men planken, maar in de wetenschap wordt het soms 
brandhout. 

11. Three is the magic number. 

12. The central struggle of parenthood is to let our hopes for our children 
outweigh our fears. (Ellen Goodman) 

13. De uitspraak "dit was een hele bevalling" is slechts halve waarheid. 

Jessica Rodenburg Amsterdam 13 september 2005 




