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Stellingen behorend bij het proefschrift 
‘hepatic steatosis in familial combined hyperlipidemia’

1.  Een verhoogde (genetische) gevoeligheid tot het ontwikkelen van 
 leververvetting draagt bij aan het ontstaan van familiaire gecombineerde  
 hyperlipidemie – dit proefschrift

2. De aan- of  afwezigheid van leververvetting stelt ons in staat om 
 subgroepen binnen familiaire gecombineerde hyperlipidemie te
 herkennen – dit proefschrift

3. Het ‘wisselende fenotype’ lijkt niet zo complex te zijn als in het 
 verleden was verondersteld, daarnaast is het niet specifiek voor familiaire 
 gecombineerde hyperlipidemie – dit proefschrift

4.  Een parabolische relatie tussen plasma triglyceriden en LDL-cholesterol  
 zal niet in muizen geobserveerd worden – dit proefschrift

5.         De combinatie van infantilisme en obesitas was een aantal decennia   
 geleden een kenmerk van een zeldzame endocrinologische aandoening,  
 nu is het een uiting van een groot maatschappelijk probleem  

6. Jamie Oliver is belangrijker voor onze gezondheid dan nóg een 
 ziekenhuis erbij – David J. Hunter

7. Een stage bij Schoevers zou opgenomen moeten worden in het huidige  
 geneeskunde-curriculum

8. De ‘I just work here’ mentaliteit heeft catastrofale gevolgen voor de   
 werksfeer en het functioneren van een bedrijf

9. L’expression commence où la pensée finit – Albert Camus 

10.  Geen zorgen, uiteindelijk komt het allemaal goed – mijn moeder


