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Stellingen 

behorende bij het proefschrift: 

The role of CETP and HDL metabolism in cardiac risk 

Susanna E. Borggreve 

I. Een verhoogd circulerend CETP beschermt tegen hartvaatziekten (dit proefschrifl). 
2. CETP genotypen die leiden tot een verhoogd circulerend CETP beschermen tegen 

hartziekten (dit proefschrift). 
3. Het beschermende effect van het CETP -629CC genotype tegen hartziekten verloopt 

gedeeltelijk indirect, via een mechanisme dat los staat van het effect op circulerend 
CETP (dit proefschrift). 

4. Een verhoogd triglyceridengehalte vermindert het beschermend effect van circulerend 
CETP en van CETP genotypen op hartziekten (dit proefschrift). 

5. Het CETP -629A allel heeft een duaal effect op hartziekten, hetgeen zich weerspiegelt 
in een positief effect op de hoogte van het HDL-cholesterol, maar een negatief direct 
effect op cardiovasculair risico (dit proefsc/1rift). 

6. Automatische ECG analyse en door patienten gerapporteerd myocardinfarct 
overlappen niet voldoende om samen een betrouwbare samengestelde variabele te 
vormen voor doorgemaakt myocardinfarct (dit proefschrift). 

7. Bij patienten met metabool syndroom hebben zowel het circulerend CETP als het 
CETP genotype een ander effect op hartziekte dan bij mensen met een ongestoord 
vetmetabolisme (dit proefschrift). 

8. Gebruik van geneesmiddelen heeft een minder gunstig effect op gezondheid dan 
succesvolle aanpassi ng van leefstijl. 

9. De invloed van grate farmaceutische bedrijven op de medische wetenschap is duaal: 
bevorderend door het mecenaat, maar belemmerend door mogelijke 
belangenverstrengeling. 

10. Als het waar is dat de wetenschap voortschrijdt en de waarheid eender blijft, betekent 
dit dat op enig moment in de wetenschapsgeschiedenis de kans slechts klein is dat wij 
het geheel bij het rechte eind hebben. 

11 . Kennis is geen garantie voor wijsheid. 
12. Promoveren is behagen. (Hans Hillege) 


