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Stellingen behorende bij het proefschrift van Ernaldo Marcos met titel: 

Towards Improved Risk Prediction of Incident Atrial Fibrillation and  

Progression of Atrial Fibrillation 

 

1. Albuminurie zou een belangrijke nieuwe biomarker kunnen worden ter identificatie 

van het ontstaan van boezemfibrilleren. (dit proefschrift) 

 

2. Albuminurie is een sterk voorspellende vasculaire biomarker, bij mensen met en 

zonder boezemfibrilleren, wat de suggestie wekt dat boezemfibrilleren deels een 

vasculair probleem is. (dit proefschrift) 

 
3. Aan de lijst met biomarkers die geassocieerd zijn met het ontwikkelen van 

boezemfibrilleren is geen plaats voor metabolische biomarkers. (dit proefschrift) 

 

4. Afwijkende p-top morfologie kan duiden op het hebben van boezemfibrilleren. (dit 

proefschrift) 

 

5. Progressie van boezemfibrilleren is slecht nieuws en moet niet worden onderschat. 

(dit proefschrift) 

 

6. Klinische kenmerken en biomarkers zouden kunnen helpen patiënten te identificeren 

die een grotere kans maken op progressie van boezemfibrilleren. (dit proefschrift) 

 

7. Boezemfibrilleren begint anders bij jonge mannen en vrouwen maar het einde is 

hetzelfde. (dit proefschrift) 

 

8. Ik denk dat ik geen therapie nodig heb dokter, ik moet gewoon een keer naar 

Curaçao. (patiënt op de poli) 

 

9. Het gaat niet om je bestemming, maar om je reis ernaartoe. 

 

10. Als je iets echt wilt, vind je altijd een weg. Als je iets niet wilt, vind je altijd een excuus. 

(Constance Baker Motley) 


