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Behorende bij het proefschrift Telomere Biology in Cardiovascular Disease
door Jardi Huzen
1.

Bij patienten met hartfalen is een betere psychische gezondheid geassocieerd
met langere telomeren. {dit proefschrift)

2.

Leukocyt telomeerlengte is een matige afspiegeling van locale telomeerlengte
in atherosclerotisch weefsel. {dit proefschrift)

3.

De aanwezigheid van inflammatoire, lipidenrijke plaques is geassocieerd met
kortere leukocyt telomeren, maar juist langere plaque telomeren
{dit proefschrift)

4.

Kortere telomeren in atherosclerotische plaques zijn geassocieerd met een
grotere kans op restenose van het geopereerde bloedvat. (dit proefschrift)

5.

Bij het ouder worden verkorten telomeren op populatieniveau geleidelijk, op
individueel niveau zijn er echter diverse telomeerlengte trajecten mogelijk,
waaronder telomeerverlenging. (dit proefschrift)

6.

De mate van telomeerverkorting is geasscocieerd met verscheidene markers
van het metabool syndroom en rookgewoonten. (dit proefschrift)

7.

Telomeerverkorting treedt reeds v66r het optreden van cardiovasculaire
events op, en stabiliseert na een event. {dit proefschrift)

8.

Telomeren en polonaise vertonen een opvallende gelijkenis: als ze te kort
worden functioneren ze niet meer.

9.

Een goede syntax zegt vaak meer dan 1000 woorden (dr. P. van der Harst)

10. Mensen die angst hebben dat de wereld ooit wordt overgenomen door
robots zouden eens wat vaker met ze moeten (proberen te) werken.
11. Nothing will benefit human health and increase the chances for survival of
life on Earth as much as the evolution to a vegetarian diet. (Albert Einstein)
12. Als de hele wereld gek lijkt, kijk dan nog eens kritisch naar jezelf.

