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Stellingen
Behorende bij het proefschrift:

Galectin-3 in heart failure
From biomarker to target for therapy
Door A.R. van der Velde

1. Galectine-3 kan gebruikt worden als prognostische biomarker voor hartfalen en is van
toegevoegde waarde bovenop bestaande klinische factoren. (dit proefschrift)
2. Herhaalde metingen van galectine-3 in patiënten met hartfalen, geven belangrijke
prognostische informatie voor het identificeren van patiënten die een verhoogd risico hebben
op morbiditeit en mortaliteit bij hartfalen. (dit proefschrift)
3. Persisterend verhoogde galectine-3 waardes voorspellen de ontwikkeling van hartfalen in de
algemene bevolking. Herhaalde metingen zijn beter in het voorspellen van hartfalen, in
vergelijking met een enkele meting. (dit proefschrift)
4. Het baseline galectine-3 niveau in plasma voorspelt de schade op termijn (linker ventrikel
ejectiefractie en infarct grootte) bij patiënten na een myocardinfarct. (dit proefschrift)
5. Macro-albuminurie en forse systolische hypertensie (> 170 mmHg) zijn belangrijke
determinanten van een stijging in galectine-3 niveau. Behandeling van de bloeddruk leidt
mogelijk tot voorkomen van eindorgaanschade als gevolg van verminderde galectine-3
productie. (dit proefschrift)
6. Het galectine-3 niveau in plasma is lager in “non-O” bloedgroepen. Dit is mogelijk een
gedeeltelijke verklaring voor de beschreven invloed van bloedgroep op cardiovasculair risico.
(dit proefschrift)
7. Pectines zijn een interessante, natuurlijke bron van galectine-3 remmers. (dit proefschrift)
8. In vivo behandeling met pectines resulteert in afname van cardiale fibrose, wat gepaard gaat
met een reductie van de inflammatoire respons en behoud van cardiale functie. (dit
proefschrift)
9. Simplicity is the ultimate sophistication. (Leonardo da Vinci)
10. Our greatest glory is not in never failing, but in rising up every time we fail. (Ralph Waldo
Emerson)
11. Als je het doet, doe het goed(e).

