STELLINGEN

!.

Voordat begonnen wordt met grootschalige preventie projekten ter
bestrijding van de 'epidemie' van hart- en vaatziekten, dient meer etio-

logisch onderzoek uitgevoerd te worden.
II.

De LDL-receptor theorie van Brown en Goldstein vormt de verklaring
voor slechts een klein dee! van de hart- en vaatziekten.
III.

'Sooner or later, we must study coronary atherosclerosis rather than
heart attacks'.
(L. Kuller. Am J Epidemiol 1976;425-56)

IV.

Alvorens de 'pil' als anticonceptivum af te wijzen vanwege een verhoogd risiko op hart- en vaatziekten, dienen eerst de mogelijk negatieve
effekten van het doormaken van een zwangerschap op cardiovasculaire
risikofaktoren te worden bestudeerd.
(Dit proefschrift)

v.
Het uitdrukken van de hoeveelheid cholesterol in millimolen per liter
Ievert geen extra informatie boven het gebruik van massa-eenheden per
liter.
VI.
Voor het bestuderen van het effekt van een faktor op een biologische variabele verdient een longitudinaal opgezet onderzoek de voorkeur boven
een transversaal opgezet onderzoek.
(Dit proefschrift)

VII.
Bij de preventie van chronische ziekten wordt de keuze tussen de 'highrisk approach' en de 'total population approach' vooral bepaald door
de leeftijd van de doelgroep.

VIII.
Voor het verrichten van longitudinaal onderzoek waarin serumbepalingen een belangrijke rol spelen, is een eigen laboratorium zeer gewenst.
IX.
Slechts een sterk verband kan 300Jo misklassifikatie van doodsoorzaken
overleven.
(N.a.v. T. Kircher eta!., N Eng! J Med 1986;1263-9)

X.
Met de invoering van het a.i.o. koncept wordt tenminste voldaan aan de
voorwaarde dat het schrijven van een proefschrift het begin is en niet het
eind van een wetenschappelijke karriere.
XI.
Pas wanneer het van mannen geaksepteerd is dat zij datgene doen wat
traditioneel vooral door vrouwen wordt gedaan, met name waar dit betreft de opvoeding en verzorging van hun kinderen, zullen vrouwen bij
sollicitaties voor hogere funkties gelijke kansen krijgen.
XII.
Het paternaal karakter van onze maatschappij komt (niet) tot uitdrukking in de vraag: 'wat is uw meisjesnaam?'.

Stellingen behorende bij het proefschrift van W .A.H.J. van Stiphout:
'Serum lipids in the young. An epidemiological view of early atherogenesis'.
Rotterdam, 19 november 1986.

