
Stellingen behorende bij het proefschrift

Familial Abdominal Aortic Aneurysm
Clinical Features and Genetics

1. De lagere waarde van de carotis intima-media dikte bij patiënten met 
aneurysmatisch vaatlijden suggereert dat er een ander pathologisch mechanisme 
aan aneurysmatisch vaatlijden ten grondslag ligt dan occlusief vaatlijden. 
(dit proefschrift) 

2. Familiair abdominaal aneurysmatisch vaatlijden komt voor bij tenminste 20 
procent van alle abdominaal aneurysma patiënten, ongeacht het geslacht.  
(dit proefschrift)

3. Patiënten met familiair abdominaal aneurysmatisch vaatlijden hebben meer 
complicaties na een endovasculaire behandeling in vergelijking met patiënten met 
sporadisch aneurysmatisch vaatlijden.   
(dit proefschrift)

4. Genetische analyse toont dat afwijkingen in genen geassocieerd met thoracaal 
aneurysmatisch vaatlijden ook voorkomen bij patiënten met abdominaal 
aneurysmatisch vaatlijden en suggereert dat genetische analyse kan helpen om de 
oorzaak van het aneurysmatisch vaatlijden te identificeren.  
(dit proefschrift)

5. Het screenen van familieleden van patiënten met een abdominaal aneurysma 
verhoogt waarschijnlijk de effectiviteit van screening.  
(dit proefschrift) 

6. The chance occurrence of abdominal aortic aneurysm in three brothers is remote 
and constitutional and hereditary factors must be looked into for an explanation.  
(M.A. Clifton, Br J Surg, 1977)  

7. Even though our current understanding is that only about 15% of abdominal 
aortic aneurysms are visibly genetic, genetic factors could still contribute to the 
development of apparently sporadic abdominal aortic aneurysmal cases in the 
same way as sporadic breast cancer patients carry mutations in the same genes as 
patients with heritable forms of the disease.  
(H. Kuivaniemi, Ann N Y Acad Sci, 2006)  

8. There is no disease more conducive to clinical humility than aneurysm of the aorta. 
(Sir W. Osler, Aphorisms, 1961) 

9. ...it is entirely illogical to consider biology in dichotomous terms of genes and 
environment—all of biology is based on the continuous interaction of both. 
(P. Gluckman, Mismatch: the lifestyle diseases timebomb, 2006)  

10. Niets is zo ongelijk als de gelijke behandeling van ongelijken.  
(H. Galjaard)  

11. C’est en forgeant que l’on devient forgeron. 
(Frans gezegde, lijfspreuk van Les Forgerons)
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