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duTCh summarY/nederlandse samenvaTTInG

Hartfalen is een klinisch syndroom dat wordt gekenmerkt door structurele 
of functionele cardiale afwijkingen. Dit leidt tot een verminderde pomp-
functie van het hart, met daaropvolgend het onvermogen om het lichaam te 
voorzien van voldoende voedingsstoffen en zuurstof. Ondanks aanzienlijke 
verbeteringen in de behandeling van hartfalen over de jaren heen, blijft de 
prevalentie wereldwijd stijgen en is hartfalen nog steeds één van de be-
langrijkste doodsoorzaken in de Westerse wereld. Ondanks verbeteringen 
in de behandeling van hartfalen, blijft de 5-jaars overleving minder dan 
50%. Daarnaast blijven inspanningsvermogen en kwaliteit van leven vaak 
achter bij patiënten met hartfalen. Mede hierdoor bedragen de kosten voor 
de behandeling van hartfalen circa 1.5–2% van het totale budget voor de 
gezondheidszorg. Het terugbrengen van het aantal hartfalen hospitalisaties 
en effectieve behandeling is daarom noodzakelijk.

Een belangrijke factor die invloed heeft op deze ongunstige prognose bij 
patiënten met hartfalen is de aanwezigheid van andere ziekten. Deze ‘co-
morbiditeiten’ bemoeilijken de diagnostiek en hebben consequenties voor 
de prognose en therapie. Recent is gebleken dat patiënten met hartfalen 
gevoelig zijn om een ijzertekort in het lichaam te ontwikkelen. IJzer is een 
essentieel element voor het normaal functioneren en overleven van organis-
men. Naast de meest voorkomende voedingsdeficiëntie wereldwijd is een 
ijzergebrek in de meeste gevallen ook de oorzaak van anemie (bloedar-
moede) bij hartfalen als ook bij chronische nierschade (CNS), een vicieuze 
cirkel die wordt beschreven als het cardiorenale-anemie syndroom. Tot voor 
kort werd gedacht dat een ijzerdeficiëntie alleen klinische consequenties bij 
hartfalen heeft wanneer er ook sprake is van anemie. Anderzijds kan een 
daling van het hemoglobine, een belangrijk onderdeel van de rode bloedcel, 
ook worden gezien als het eindresultaat van een proces dat begint met de 
geleidelijke uitputting van de ijzervoorraden in het lichaam.

Het profiel van de hedendaagse hartfalen patiënt (oudere leeftijd en 
aanwezigheid van meerdere comorbiditeiten) heeft ervoor gezorgd dat 
deze comorbiditeiten, zoals ijzerdeficiëntie, als potentieel therapeutische 
targets worden gezien. Tevens is er in een aantal recente studies aange-
toond dat behandeling van dit tekort bij patiënten met hartfalen positieve 
effecten heeft op verscheidene eindpunten. Er is echter nog maar weinig 
bekend over de prevalentie van ijzergebrek bij patiënten met hartfalen en 
het cardiorenale-anemie syndroom. Ook is de rol van ijzerdeficiëntie wat 
betreft prognose bij hartfalen nog onduidelijk. Tot slot is de belangstelling 
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voor het gebruik van biomarkers naast klinische karakteristieken, voor de 
vroege opsporing van individuen met een verhoogd risico op het ontwik-
kelen van hart- en vaatziekten, gegroeid in de afgelopen jaren. Ondanks 
het feit dat meerdere biomarkers de revue al hebben gepasseerd, wordt 
maar een enkele daarvan gebruikt in de dagelijkse praktijk. Mede gezien 
hun prognostische rol bij patiënten met erkend hartfalen, zouden markers 
van de erytropoëse of ijzer homeostase potentiële markers voor de vroege 
identificatie van individuen met een verhoogd risico op cardiovasculaire 
aandoeningen kunnen zijn. Echter, er is nog maar weinig bekend over hun 
voorspellende functie.

Dit proefschrift heeft als doel om informatie over de prevalentie en 
prognostische consequenties van ijzergebrek bij patiënten met hartfalen te 
verschaffen (deel 1). Daaropvolgend wordt gekeken naar de voorspellende 
waarde van hemoglobine of ijzerstatus in het ontwikkelen van hartfalen of 
cardiovasculaire events in de algemene populatie (deel 2). Tot slot wordt er 
een overzicht gegeven van ons huidige begrip en mogelijk nieuwe inzichten 
in de ijzer homeostase, het globale belang van ijzerdeficiëntie, de klinische 
implicaties en prognostische gevolgen en recente en mogelijke toekomstige 
therapeutische behandeling van ijzergebrek bij hartfalen (deel 3).

deel 1: PrevalenTIe, KlInIsChe CorrelaTIes en 
ProGnose van IJZerGeBreK BIJ harTfalen.

In hoofdstuk 2 evalueren we de prevalentie van ijzergebrek in een grote 
Europees multicenter cohort bestaande uit 1506 patiënten met chronisch 
hartfalen. De aanwezigheid van ijzerdeficiëntie, gedefinieerd als een fer-
ritine spiegel  <  100 ug/L of 100–299 ug/L in combinatie met een trans-
ferrineverzadiging < 20%, was veelvoorkomend in dit hartfalen cohort en 
omvatte 50% van de totale studiepopulatie. Bovendien nam de prevalentie 
van ijzergebrek toe met de ernst van het hartfalen, beoordeeld middels de 
New York Heart Association (NYHA) classificatie. hoofdstuk 3 onderzoekt 
daaropvolgend de prevalentie van ijzerdeficiëntie bij hartfalen patiënten 
met/zonder anemie en/of chronische nierschade (CNS). Voor dit hoofdstuk 
maken we wederom gebruik van de gegevens van hetzelfde internationale 
hartfalen cohort als in het vorige hoofdstuk. Bij patiënten zonder CNS of 
anemie was bij 24% van de populatie nog steeds sprake van een ijzergebrek. 
Anemische patiënten hadden vaker een ijzertekort (61.2%) ten opzicht van 
niet-anemische patiënten (45.6%). Ditzelfde gold ook voor patiënten met 
versus zonder CNS (56.4% vs. 47.4%, respectievelijk). De resultaten uit beide 
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hoofdstukken tonen aan dat ijzergebrek een veelvoorkomend probleem is 
bij hartfalen patiënten uit verschillende landen en zelfs bij lage ziekteactivi-
teit. Indien onbehandeld zou dit ijzertekort mogelijk tot de ontwikkeling van 
andere comorbiditeiten, zoals anemie en/of CNS, kunnen leiden.

Aansluitend werden mogelijke voorspellers van ijzergebrek of gecom-
bineerde comorbiditeiten van het cardiorenale-anemie syndroom (bijv. 
ijzergebrek en anemie of ijzergebrek en CNS) bij patiënten met hartfalen 
onderzocht. In hoofdstuk 2 blijken belangrijke klinische voorspellers van 
ijzerdeficiëntie het vrouwelijke geslacht, de aanwezigheid van anemie, een 
hogere (slechtere) NYHA functionele klasse, en hogere NT-proBNP spiegels 
(een circulerend hormoon dat informatie verschaft over de vullingsdrukken 
van het hart en daarmee de ernst van het hartfalen) te zijn. Aanvullende 
resultaten uit hoofdstuk 3 tonen aan dat oudere leeftijd en inflammatie ge-
associeerd zijn met alle combinaties van comorbiditeiten. Dit doet vermoe-
den dat de onderliggende pathofysiologische relatie tussen ijzerdeficiëntie, 
anemie en CNS bij patiënten met hartfalen mogelijk leeftijdsgebonden is en 
een inflammatoire oorsprong heeft.

Tot slot werd met behulp van gegevens uit dezelfde internationale mul-
ticenter studie gekeken naar de prognostische waarde van ijzertekort bij 
patiënten met hartfalen met betrekking tot mortaliteit. Na 8 jaar follow-up 
waren 440 van de 1506 patiënten overleden. Patiënten met een ijzerdefici-
entie hadden een slechtere 8-jaarsoverleving in vergelijking met patiënten 
zonder ijzergebrek. Daarnaast bleek het hebben van een ijzertekort in 
dit cohort een sterke onafhankelijk voorspeller voor overlijden en had de 
aanwezigheid van deze comorbiditeit toegevoegde prognostische waarde 
bovenop klinisch bekende risicofactoren (zoals leeftijd, geslacht, nierfunc-
tie, NYHA klasse, NT-proBNP spiegel en de aanwezigheid van anemie). In 
hoofdstuk 3 wordt de prognostische rol van ijzertekort, hetzij als afzonder-
lijke comorbiditeit of in combinatie met anemie en/of CNS, verder beves-
tigd. Daarnaast werd gezien dat bij een toenemend aantal comorbiditeiten 
de 8-jaaroverleving daalde van 58% (1 comorbiditeit aanwezig) tot 18,4% 
(zowel ijzergebrek, anemie en CNS aanwezig). Deze bevindingen onderstre-
pen het feit dat ijzerdeficiëntie een veelvoorkomende comorbiditeit is bij 
hartfalen patiënten en een sterke onafhankelijke risicofactor voor mortaliteit 
in deze patiëntengroep.
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deel 2: hemoGloBIn, IJZersTaTus en 
de onTWIKKelInG van harTfalen en 
CardIovasCulaIre evenTs In de PoPulaTIe.

Het tweede deel van het proefschrift is gericht op de rol van hemoglobine 
en markers van de ijzer homeostase en hun associatie met de ontwikkeling 
van hart- en vaatziekten in de algemene bevolking. In hoofdstuk 4 probe-
ren we vast te stellen of hemoglobine geassocieerd is met het ontstaan   
van hartfalen in de gezonde populatie. Voor dit doel hebben we gebruik 
gemaakt van gegevens uit de PREVEND (Prevention of Renal and Vascular 
Endstage Disease) studie uit Nederland. Dit is een grote prospectieve, goed 
gekarakteriseerde, observationele cohortstudie met een lange follow-up 
periode. Van de oorspronkelijke 8592 deelnemers waren er bij 6744 gege-
vens bekend over hemoglobine metingen en prognose. Na een mediane 
follow-up duur van 8.3 jaar werd bij 217 deelnemers (3.2%) die diagnose 
hartfalen gesteld. Vergeleken met normale hemoglobinewaarden werd bij 
gering verhoogde hemoglobine concentraties al een hogere jaarlijkse hart-
falen incidentie gezien. Aan de andere kant werd pas bij ernstige anemie 
ook een hogere incidentie gezien, hetgeen een ‘U-vormige’ relatie tussen 
hemoglobine en de ontwikkeling van hartfalen suggereert. In een daarop-
volgende regressieanalyse werd deze ‘U-vormige’ associatie bevestigd, zelfs 
wanneer gecorrigeerd werd voor bekende risicofactoren voor hartfalen 
waaronder leeftijd, geslacht, hartslag, nierfunctie, roken en de aanwezig-
heid van diabetes, hypertensie of een hartaanval in de voorgeschiedenis. 
Een mogelijke verklaring voor deze ‘U-vormige’ relatie is het effect van 
hemoglobine op stikstofoxide en de daaropvolgende effecten op de vaat-
weerstand. Een dalend hemoglobine leidt tot de ontwikkeling van hypoxie 
en een versterkte stikstofoxide activiteit. Dit resulteert in een verminderde 
vaatweerstand, vasodilatatie en een verhoogde hartminuutvolume. Bij lang-
durig aanhouden zal dit proces leiden tot progressieve vergroting van de 
linker hartkamer (linker ventrikelhypertrofie). Linker ventrikelhypertrofie is 
een belangrijke risicofactor voor het ontstaan van hartfalen. Aan de andere 
kant van het hemoglobinespectrum kunnen hogere concentraties leiden 
tot een verhoogde viscositeit en juist een verminderde beschikbaarheid 
van stikstofoxide, resulterend in een verhoogde perifere vaatweerstand. 
Toenemende vaatweerstand, het kenmerk van hypertensie, zorgt voor een 
veranderde wandspanning van de linker ventrikel wat op lange termijn weer 
tot linker ventrikelhypertrofie en hartfalen kan leiden.

Net zoals de ‘U-vormige’ relatie tussen hemoglobine en de ontwikkeling 
van hartfalen, waargenomen in hoofdstuk 4, blijkt uit o.a. dierexperimenteel 
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onderzoek dat deze associatie mogelijk ook zou bestaan tussen de ijzer-
voorraad in het lichaam en het proces dat leidt tot hartfalen. In hoofdstuk 
5 onderzoeken we of ferritine, een marker van de ijzervoorraad in het li-
chaam, of het ijzer-regulerende hormoon hepcidine geassocieerd zijn met 
een verhoogde risico op het ontstaan   van hartfalen of cardiovasculaire 
ziekten bij gezonde individuen. Voor deze analyses werd wederom gebruik 
gemaakt van het eerder genoemde PREVEND cohort. Bij 6386 personen 
waren gegevens beschikbaar over markers van de ijzer homeostase en 
follow-up. In totaal werden 199 individuen gediagnosticeerd met hartfalen 
en ontwikkelde 456 personen een cardiovasculair event. In tegenstelling tot 
de eerder gesuggereerde ‘U-vormige’ relatie, werd hier een lineair verband 
gezien tussen ferritine en het ontwikkelen van hartfalen. Bovendien werd 
dit verband alleen geobserveerd bij vrouwen, ongeacht menopauzale status 
en correctie voor meerdere cardiovasculaire risicofactoren. Er werd geen 
relatie tussen ferritine of hepcidin en de ontwikkeling van cardiovasculaire 
events of mortaliteit waargenomen (noch bij mannen of vrouwen). De reden 
waarom stijgende ferritinespiegels geassocieerd zijn met de ontwikkeling 
van hartfalen lijkt niet eenduidig. 

De observaties die worden gemaakt in hoofdstuk 5 suggereren dat 
maldistributie van ijzer op het niveau van organen, weefsels en cellen 
mogelijk een directe of indirecte rol zouden kunnen spelen in de ontwik-
keling van hartfalen in ogenschijnlijk gezonde individuen. Beter bekend 
als dysmetabole hyperferritinemie, wordt deze vorm van maldistributie 
vaak in verband gebracht met diabetes, overgewicht en hypertensie, allen 
sterke risicofactoren voor hartfalen. Een andere interessante bevinding is 
het feit dat de relatie tussen stijgende ferritinespiegels en de ontwikkeing 
van hartfalen alleen bij vrouwen werd gezien. Het is bekend dat sommige 
cardiovasculaire risicofactoren een andere impact op vrouwen hebben dan 
op mannen. Bovenop dit feit komt uit de literatuur naar voren dat de schakel 
tussen ferritine, hepcidine en metabole ontregeling voornamelijk relevant 
zouden zijn in vrouwen. Hierbij moet wel gezegd worden dat in dit hoofd-
stuk geen causaal verband is aangetoond en het exacte mechanisme dat 
verhoogde ferritine concentraties met hartfalen verbind nog niet volledig 
duidelijk is. Deze resultaten verdienen daarom ook verder onderzoek en 
moeten gereproduceerd worden in andere bevolkingsonderzoeken.

Tot slot wordt in hoofdstuk 6 van dit proefschrift een overzicht gegeven 
over de huidige kennis en nieuwe inzichten op het gebied van ijzergebrek 
bij hartfalen. Zoals in onze eigen onderzoeken uit het eerste deel van 
deze thesis naar voren komt, wordt ook in andere studies bevestigd dat 
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ijzerdeficiëntie een veelvoorkomende comorbiditeit is bij zowel chronisch 
hartfalen als in de acute fase. Daarnaast zetten we onze vraagtekens bij de 
hedendaagse ijzermarkers (serum ferritine en de transferrinesaturatie), die 
worden gebruikt voor de definitie van ijzergebrek bij hartfalen. Zowel fer-
ritine als de transferrinesaturatie wordt bij patiënten met hartfalen mogelijk 
beïnvloed door een aantal factoren waardoor de interpretatie van beide 
markers bij deze groep patiënten moeilijker is. Mogelijk dat toekomstige 
markers van de ijzerstatus minder beïnvloedbaar zijn. Hier moet echter nog 
uitgebreid onderzoek naar gedaan worden in deze groep patiënten. Vervol-
gens beschrijven we klinische consequenties van ijzergebrek bij hartfalen. 
Niet alleen is ijzergebrek een onafhankelijke risicofactor voor mortaliteit, 
maar ook sterk geassocieerd met een verminderd inspanningsvermogen en 
een slechtere kwaliteit van leven. Hierdoor is het corrigeren van deze como-
rbiditeit een aantrekkelijke behandelstrategie bij patiënten met hartfalen. 
Als laatste geven we een overzicht van de huidige behandelopties van ijzer-
gebrek bij hartfalen en kijken we naar mogelijk toekomstige therapeutische 
benaderingen voor dit probleem.

ToeKomsTPersPeCTIef

Tijdens het tot stand komen van dit proefschrift heeft de rol van ijzerde-
ficiëntie als individuele comorbiditeit bij hartfalen enorm veel aandacht 
gekregen. In de meest recente hartfalen richtlijnen van het Europese Ge-
nootschap voor de Cardiologie (ESC) wordt nu een diagnostische work-up 
voor ijzergebrek bij alle patiënten met hartfalen aangeraden. Echter blijven 
veel vragen nog onbeantwoord waardoor verder onderzoek wenselijk is.

Zoals al eerder benoemd is de definitie van ijzergebrek bij patiënten 
met hartfalen problematisch. In de laatste jaren zijn er nieuwe circulerende 
ijzermarkers geïdentificeerd die zouden kunnen helpen bij het stellen van de 
diagnose bij patiënten met hartfalen of andere chronische ziekten. Tot op 
heden wordt een ijzerkleuring in het beenmerg nog steeds beschouwd als 
de gouden standaard voor het bepalen van verlaagde of uitgeputte ijzer-
voorraden. Echter beperkt de invasiviteit van deze procedure het gebruik 
ervan in de dagelijkse klinische praktijk en ontstaat de behoefte voor een 
biomarker-georiënteerde aanpak. Momenteel is de DEFINE-HF (DEFinition 
of IroN dEficiency in chronic Heart Failure) studie bezig. In deze studie 
worden zowel hedendaagse als nieuwe markers van de ijzer homeostase bij 
patiënten met hartfalen vergeleken met de gouden standaard. Hopelijk kan 
deze studie een oplossing bieden voor dit dilemma.
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Een ander punt van aandacht voor toekomstig onderzoek is de prevalen-
tie van ijzerdeficiëntie in andere hartfalen populaties. De meeste studies die 
dit hebben onderzocht zijn voornamelijk uitgevoerd bij patiënten met chro-
nisch hartfalen en bij hartfalen en een verminderde ejectiefractie (Engels: 
HFrEF), ondanks het feit dat in grote hartfalen databases een soortgelijke 
prevalentie en prognose wordt gezien bij patiënten met hartfalen en een 
behouden ejectiefractie (Engels: HFpEF). Dit is van belang gezien HFpEF 
de laatste jaren steeds meer wordt beschouwd als een ziekte-entiteit die 
tot op zekere hoogte worden gedreven door (de aanwezigheid) van comor-
biditeiten, zoals anemie en mogelijk ook ijzerdeficiëntie. Echter is nog maar 
weinig bekend over de prevalentie, klinische kenmerken en prognose van 
ijzertekort in de acute gedecompenseerde fase en bij patiënten met hartfa-
len en HFpEF. Recent zijn twee studies gepubliceerd over de aanwezigheid 
en prognostische rol van ijzerdeficiëntie in acuut hartfalen. Wat opvalt is dat 
bij acuut hartfalen deze prevalentie mogelijk zelfs nog hoger ligt indien de 
hedendaagse criteria voor de definitie van ijzergebrek bij hartfalen worden 
gebruikt (ferritine spiegel < 100 ug/L of 100–299 ug/L in combinatie met een 
transferrineverzadiging < 20%). Daarnaast lijken de resultaten uit hoofdstuk 
2 te suggereren dat de prevalentie van ijzergebrek bij patiënten met HFpEF 
ook hoger lijken te liggen (ondanks dat het aantal HFpEF patiënten in deze 
studie erg klein is). Slechts één onderzoek heeft de prevalentie van ijzerdefi-
ciëntie bij een kleine groep patiënten met HFpEF onderzocht. Ook hier blijkt 
de aanwezigheid van een ijzergebrek (zonder anemie) veelvoorkomend. 
Bovendien lijkt ijzerdeficiëntie ook nadelige gevolgen op de prognose bij 
patiënten met acuut hartfalen te hebben, ongeacht de aan- of afwezigheid 
van anemie. Het is daarom wenselijk om deze bevindingen in de toekomst 
te valideren in grotere patiënten populaties met acute hartfalen en in pati-
enten met HFpEF.

De behandeling van ijzerdeficiëntie bij patiënten met hartfalen heeft de 
afgelopen jaren veel interesse opgewekt. In twee recent gerandomiseerde 
studies (FAIR-HF en CONFIRM-HF) werd aangetoond dat de behandeling 
van ijzerdeficiëntie met intraveneus ijzer resulteert in verbeteringen op 
meerdere eindpunten, waaronder inspanningscapaciteit en kwaliteit van 
leven. Een zeker niet onbelangrijke nevenbevinding van de CONFIRM-HF 
studie was dat behandeling met intraveneus ijzer ook gepaard ging met een 
significante reductie in ziekenhuisopnames voor acuut hartfalen. Ondanks 
dat deze studie niet gepowered was voor dit eindpunt zijn deze resultaten 
recent bevestigd in een meta-analyse. Deze resultaten zouden een opstapje 
moeten zijn naar een adequaat gepowered, lange termijn follow-up studie 
in de toekomst. Zo’n studie is momenteel aan de gang (FAIR-HF 2).

195

Dutch summary



Tot slot is in alle studies naar de correctie van ijzerdeficiëntie bij hartfalen 
gebruik gemaakt van intraveneus ijzer. Of orale ijzersuppletie even effectief 
zou zijn bij deze patiëntengroep is niet bekend. Orale ijzersuppletie is goed-
koop en daarom overal verkrijgbaar. Anderzijds worden gastro-intestinale 
bijwerkingen, evenals een aantal interacties met andere medicatie, vaak 
waargenomen bij orale ijzersubstitutie, wat zou kunnen leiden tot een la-
gere compliance. Een dergelijke head-to-head vergelijking bij patiënten met 
hartfalen lijkt daarom ook gewenst.

Hopelijk kunnen de resultaten uit dit proefschrift de clinicus een beter inzicht 
geven in de relevantie van ijzergebrek, ongeacht de hemoglobineconcen-
tratie, en het belang van behandeling hiervan bij patiënten met hartfalen. 
Daarnaast zal een (multi)marker georiënteerde aanpak, naast klinische 
karakteristieken, in de vroege identificatie van individuen met een verhoogd 
risico op hart- en vaatziekten mogelijk een grotere rol gaan spelen. Mogelijk 
kunnen markers zoals hemoglobine of ferritine, tot op zekere hoogte, hier 
een toekomstige rol in gaan spelen. Tot slot zullen zowel lopende als toe-
komstige studies moeten vaststellen of ijzerdeficiëntie één van de blijvende 
behandelbare comorbiditeiten in het hartfalen syndroom zal worden.
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stellingen
Behorende bij dit proefschrift

Iron status and heart failure:  
from prediction to prognosis

IJsbrand T. Klip

1. IJzergebrek is een nog onbekende, maar veelvoorkomende comorbiditeit 
bij patiënten met hartfalen (dit proefschrift).

2. Variabelen met betrekking tot ziekte-ernst zijn belangrijke voorspellers 
van ijzerdeficiëntie bij hartfalen (dit proefschrift).

3. De rol van ijzerdeficiëntie in het cardiorenaal-anemie syndroom wordt 
tot op heden onderbelicht (dit proefschrift).

4. IJzergebrek bij patiënten met hartfalen gaat gepaard met een slechtere 
prognose en kwaliteit van leven, ongeacht aan- of afwezigheid van ane-
mie (dit proefschrift).

5. De relatie tussen hemoglobine en de ontwikkeling van hartfalen in de 
populatie is U-vormig (dit proefschrift).

6. Ondanks dat hogere ferritinespiegels geassocieerd zijn met de ontwik-
keling van hartfalen bij vrouwen in de populatie, is dit mogelijk geen 
adequate weerspiegeling van de ijzerstatus (dit proefschrift).

7. Volgens huidige literatuur zijn hedendaagse biomarkers voor de definitie 
van ijzergebrek niet goed bruikbaar bij hartfalen (dit proefschrift).

8. Je moet het ijzer smeden als het heet is.

9. Iron rusts from disuse, water loses its purity from stagnation... even so 
does inaction sap the vigor of the mind (Leonardo da Vinci).

10. In the midst of chaos, there is also opportunity (Sun-Tzu, The Art of War).

11. Er bestaat een negatief verband tussen het hebben van jonge kinderen 
en het voltooien van een proefschrift (eigen ervaring).

12. Je hoeft het einde van de trap niet te kennen, om de eerste trede te 
nemen.
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