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Stellingen	behorende	bij	het	proefschrift	
Extreme	Phenotypes	in	Hypercholesterolemia:	

From	Genotype	to	Therapy	
	

	
1. De	 prevalentie	 van	 homozygote	 autosomaal	 dominante	 hypercholesterolemie	 is	 hoger	 dan	

voorheen	werd	aangenomen	op	basis	van	een	studie	uit	1973,	verricht	door	Goldstein	et	al.		
(Dit	proefschrift)	

	
2. Ongeveer	 de	helft	 van	de	 genetisch	 gediagnosticeerde	patiënten	met	 homozygote	 autosomaal	

dominante	hypercholesterolemie	zou	gemist	worden	op	het	moment	dat	men	alleen	een	klinisch	
criterium	met	LDL-cholesterolafkappunt	van	13	mmol/L	als	diagnosticum	zou	gebruiken.		
(Dit	proefschrift)	

	
3. Mensen	met	een	dubbel	heterozygote	autosomaal	dominante	vorm	van	hypercholesterolemie,	

met	mutaties	in	LDLR	en	APOB,	hebben,	met	betrekking	tot	de	hoogte	van	plasma		
LDL-cholesterolwaarden,	 gemiddeld	 genomen	 een	 intermediair	 fenotype	 ten	 opzichte	 van	
mensen	 die	 homozygoot	 zijn	 voor	 mutaties	 in	 LDLR	 en	 mensen	 die	 heterozygoot	 zijn	 voor	
mutaties	in	LDLR	of	APOB.	(Dit	proefschrift)	

	
4. LIPA-mutaties	 kunnen	 ten	 grondslag	 liggen	 aan	 een	 fenotype	 dat	 wat	 betreft	 de	 hoogte	 van	

plasma	LDL-cholesterolwaarden	past	bij	familiaire	hypercholesterolemie.	Dit	betekent	echter	niet	
dat	 het	 DNA	 van	 alle	 patiënten	 met	 zo	 een	 fenotype	 standaard	 getest	 moeten	 worden	 op	
mutaties	in	het	LIPA-gen.	(Dit	proefschrift)		

	
5. Eprotirome	is	potentieel	hepatotoxisch.	(Dit	proefschrift)	

	
6. Verlaging	 van	 apolipoproteine-B	 bevattende	 lipoproteïnen	 bij	 patiënten	 met	 familiaire	

hypercholesterolemie,	 met	 behulp	 van	 lipoproteïne-aferese,	 resulteert	 in	 een	 afname	 van	
inflammatie	 van	 de	 vaatwand	 van	 de	 arteriae	 carotides	 en	 de	 aorta,	 wanneer	 dit	 wordt	
vastgelegd	met	18F-FDG-PET/CT.	(Dit	proefschrift)	

	
7. Het	bewijs	voor	een	effect	van	hydratietherapie	bij	patiënten	met	een	acute	sikkelcelcrise	is	nihil.		

	
8. Te	weten	wat	men	weet	en	te	weten	wat	men	niet	weet,	dat	is	kennis.	(Confucius)		

	
9. Als	je	niet	duidelijk	vraagt	wat	je	wilt,	krijg	je	iets	anders	-	de	Wet	van	Sinterklaas.	(Rob	de	Best)	

	
10. Verkeerde	noten	spelen	is	onbetekenend,	spelen	zonder	passie	is	onvergeeflijk.		

(naar	Ludwig	van	Beethoven)	
	
	
	

Barbara	Sjouke	
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