
Stellingen behorend bij het proefschrift 

The elusive Lp(a) lipoprotein: 
a cardiovascular risk factor after all? 



1. First doctors were warning about the artery-clogging dangers of plain old 

cholesterol. Then people had to start keeping track of "good" and "bad" 

cholesterol. Now comes the latest complication: really bad cholesterol. 

Scientists call it lipoprotein(a) or simply Lp(a), and pronounee it as 

"el pee little a". 

This thesis. 

2. Lp(a) is a conditional risk factor, rather than an independent risk factor. 

This thesis. Chapter 9. 

3. As there are no commercial Lp(a) kits that are unaffected by apo(a) isoform 

size, the predictive value of Lp(a) should ameliorate with the introduction of 

accurate Lp(a) assays. 

This thesis. Chapter 1. 

4. Tt is hard to imagine that nature is only teasing us and that the resemblance of 

apolipoprotein(a) to plasminogen has no functional consequence. 

MS Brown and JL Goldsfein. Teaching olcl dogmas new tricks. In: Nature 

1987; 330: 113-4. 

5. Men who light up al most don't need to WOlTy about cholesterol of any sort. 

They have a much bigger problem to deal with. 

Andrew Bos/om. In: Time, 1996. 

6. In [amilial hypereholesterolemia the apo(a) isoform size is a greater risk fac

tor for developing coronary artery disease than is the level of Lp(a) in plasma. 

Thus, the small apo(a) isoforms are potentially the most atherogenic. 

JF Bowden, PH Pritchard, JS Hili and JJ Frohlich. In: Arterioscler Thromb 

1994; 14: 1561-8. 

7. Het gebruik van consensus-gemiddelden binnen de Nederlandse externe 

kwaliteitscontrole organisatie zegt niets over juistheid van een bepaalde para

meter, maar wel iets over onderlinge vergelijkbaarheid van klinische laborato

ria. 



8. Tegen het jaar 2000 wordt een gulden vader een EURO-pa. 

9. Bij de Papoea's in Nienw-Guinea worden de lusten en de lasten van het 

ouderschap verdeeld over het hele dorp. In onze cultuur wordt ouderschap niet 

gedeeld; het ligt voor de hand dat je een soort Superouder moet zijn en in je 

uppie aan al die behoeften moet zien te voldoen die je kinderen hebben. 

Steve Biddulph. In: Het geheim van een blije opvoeding. 

10. Abstinentie van alcohol dient beschonwd te worden als een eardiovascnlaire 

risicofactor. 

11. Eigenlijk doet men méér voor zijn kinderen als men elke dag wat tijd neemt 

voor zichzelf, dan wanneer men zich totaal voor hen wegcijfert. 

12. Het single-schap van ambitieuze vrouwen is een fatale reactie op het 

emancipatieproces. 

13. De meeste buitenhuis werkende vrouwen kunnen zonder enige moeite een 

hele lijst van werk- en relatieproblemen opdissen. De werkelijke oorzaak van 

hun ontevredenheid is meestal de omkering van emotionele rollen. 

John. Gray. In: Mannen komen van Mars', VroUlvcn van Venus. 

14. Het opgroeiende kind wordt voortdurend de klemmende vraag voorgehouden: 

"Wat word je later?" Een moedig kind zou de volwassene recht in de ogen 

moeten kijken en zeggen: "Ik word niets; ik ben het al." De jeugd is geen fase 

waarin een kind gemodelleerd wordt tot een mens die later zal leven; het kind 

is een mens dat bezig is te leven. Geen enkel kind ontbreekt het aan ijver en 

vreugde te leven tenzij het hem wordt ontzegd door volwassenen die ervan 

overtuigd zijn dat de jeugd een voorbereidende fase is. 

David Elkind. In: The HUlTied Child. 

15. De ouder wiens kind sterft moet in eenzaamheid rouwen over het verlies van 

wat de meesten van ons geneigd zijn te beschouwen als de meest bijzondere 

persoon in ons leven, omdat onze cultuur de dood van een kind onbespreekbaar 

acht. 



16. We dienen ons nu al zorgen te maken over het feit de ua-oorlogse geboortegolf 

voor AOW en pensioenen moet steunen op een veel kleinere beroepsbevolking. 

17. In een markteconomie zonder ingebouwde rem die "genoeg is genoeg" zegt, 

moeten mensen zelf radicaal remmen willen ze meer tijd krijgen. 

Juliet Schor. In: The Overworked American. 

18. "U zegt jij, maar ik zeg gij": een aforisme dat Nederland en Vlaanderen scheidt 

door één medeklinker, maar verenigt in het grensoverschrijdende u. 

19. Bij een adequate preventie van hart- en vaatziekten zal het lied "there goes my 

heatt again", uit de top tien verdwijnen. 

20. First I was dying to ünish high school and start college. And then, I was dying 

to finish college and start working. And then, I was dying to marry and have 

children and write a thesis. And then, I was dying for my children to grow aId 

enough for school sa [ could return to work. And then I was dying to retire. 

And now, I am dying ... And suddenly realize, I forgot to live. 


