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NEDERLANDSE SAMENVATTING

Coronairlijden behoort wereldwijd tot één van de belangrijkste doodsoorzaken. Het 
verbeteren van onze kennis over de pathofysiologische mechanismen die leiden 
tot deze en andere cardiovasculaire ziekten zal ons in staat stellen om niet alleen 
betere preventieve en therapeutische strategieën, maar ook risico-inschattingen, te 
ontwikkelen.

De variëteit in menselijke fenotypes, waaronder complexe ziekten zoals coronairlijden, 
is het gevolg van variaties in ons DNA en omgevingsfactoren. In de afgelopen twee 
decennia heeft de ontdekking van duizenden associaties tussen genetische varianten 
en ziekten en eigenschappen, door middel van genoombrede associatiestudies 
(‘genome-wide association studies’; GWAS), ons begrip van de biologie onderliggend 
aan deze fenotypen aanzienlijk vergroot. Nu, na het GWAS tijdperk, is het belangrijk om 
de weelde aan informatie die is verkregen door GWAS om te zetten in informatie die kan 
worden gebruikt door clinici en in onderzoek naar medicamenteuze behandelingen.

Dit proefschrift heeft als doel om ons begrip van de risicofactoren die ten grondslag 
liggen aan cardiovasculaire ziekten en met name coronairlijden, te vergroten. Hiertoe 
beschrijf ik de associaties tussen genetische varianten en bekende of vermoedelijke 
cardiovasculaire risicofactoren. Tevens beschrijf ik het door middel van Mendeliaanse 
randomisatie analyses verkregen bewijs voor causale verbanden tussen cardiovasculaire 
risicofactoren en het ontstaan van cardiovasculaire ziekten. Mendeliaanse randomisatie 
analyses maken gebruik van de willekeurige toewijzing van genetische varianten die 
geassocieerd zijn met een risicofactor, om zo mogelijk causale verbanden met een 
ziekte te evalueren. De incidentie van de ziekte waarin men geïnteresseerd is, kan dan 
worden vergeleken tussen individuen met, door hun genetische opbouw, een genetisch 
bepaalde hogere blootstelling aan de risicofactor en individuen met een genetisch 
bepaalde lagere blootstelling aan de risicofactor.

DEEL I – GENETICA VAN CARDIOVASCULAIRE RISICOFACTOREN

In het eerste deel van dit proefschrift (Hoofdstuk 2) bestudeerde ik het causale verband 
tussen de genetisch bepaalde telomeerlengte (TL), cardiovasculaire ziekten (CVZ) en 
kanker. Eerdere studies rapporteerden associaties tussen kortere TL en verscheidene 
ziekten, waaronder coronairlijden, atherosclerose, en hartfalen. Voor veel van deze 
associaties was er echter geen bewijs voor een causaal verband. In 2013 rapporteerde 
een studie in 37,684 individuen zeven genetische varianten die geassocieerd waren 
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met TL, alsook een  associatie tussen genetisch bepaalde TL en coronairlijden. Ik 
gebruikte deze genetische varianten om Mendeliaanse randomisatie analyses uit te 
voeren in 134,773 individuen in de UK Biobank, om de associatie met specifieke CVZ, 
CVZ in het algeheel, en kanker te bepalen. Ik vind bewijs voor een associatie tussen 
genetisch bepaald kortere telomeren en een lager risico op CVZ, hypertensie, en kanker. 
De beschermende associatie tussen genetisch bepaald kortere telomeren en kanker 
werd later ook gerapporteerd voor specifieke typen kanker. Telomeren hebben een 
belangrijke rol in de stabiliteit van het chromosoom, maar worden in somatische cellen 
met elke celdeling korter. Wanneer een kritieke lengte wordt bereikt, lokt het verlies van 
het beschermende effect van de telomeren een DNA-schade respons uit die eindigt in 
apoptose. Door het limiterende effect op cellulaire proliferatie werkt telomeerverkorting 
als een tumor suppressor; individuen met langere telomeren zouden immers een grotere 
kans hebben op somatische mutaties door het vergrootte proliferatieve potentieel van 
de cellen. Het beschermende effect van kortere telomeren, wat leidt tot eerdere weefsel 
degeneratie, is mogelijk het resultaat van een evolutionair compromis voor een lagere 
vatbaarheid voor kanker, waarbij genoegen wordt genomen met een hoger risico op 
degeneratieve ziekten zoals coronairlijden. Mijn resultaten laten een lager risico op 
hypertensie en CVZ in het algeheel zien, wat niet overeen lijkt te komen met deze 
hypothese of eerdere publicaties over coronairlijden. De associaties tussen genetisch 
bepaalde TL en specifieke CVZ zouden echter een spectrum van beschermende en 
schadelijke relaties kunnen omvatten, vergelijkbaar met de associaties tussen TL en 
specifieke typen kanker, in plaats van een uniforme richting van het effect voor alle 
associaties. Toekomstige studies zouden de associaties tussen de genetische bepaalde 
TL en een breder scala aan CVZ moeten onderzoeken om de richtingen van de effecten 
te bepalen.

In Hoofdstuk 3 stelde ik als doel om de genetische architectuur van lipoproteïne(a) 
[Lp(a)] beter in kaart te brengen, alsook het verband met coronairlijden. Lipiden hebben 
een belangrijke rol in het risico en ontwikkelen van coronairlijden. Lipiden zijn dan ook 
reeds het aangrijppunt van meerdere medicamenteuze interventies. Lp(a) staat, in 
vergelijking met alle andere lipiden, onder de striktste genetische regulatie; meer dan 
90% van de variatie wordt bepaald door de genetica. Verhoogde Lp(a) concentraties zijn 
in eerdere studies geassocieerd met het ontwikkelen van CVZ, waaronder coronairlijden, 
aortaklepstenose, en herseninfarcten. Het is echter nog onvoldoende duidelijk of 
de associatie tussen Lp(a) en coronairlijden onafhankelijk is van lage dichtheids 
lipoproteïne cholesterol (LDL-C). Ik bestudeerde de genetische architectuur van Lp(a) 
en vond 37 nieuwe genetische loci die geassocieerd waren met Lp(a) concentraties in 
371,212 niet aan elkaar gerelateerde deelnemers van de UK Biobank. Hierna voerde 
ik Mendeliaanse randomisatie analyses uit om het causale verband tussen Lp(a) en 
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coronairlijden te bepalen. Mendeliaanse randomisatie analyses stellen ons in staat om 
de effecten van gecorreleerde fenotypen, zoals Lp(a) en LDL-C, uit elkaar te halen. Met 
deze benadering draagt mijn studie nieuw bewijs aan voor een LDL-C onafhankelijk, 
causaal verband tussen Lp(a) en het ontwikkelen van coronairlijden in een onafhankelijk 
cohort van 184,305 individuen. Deze bevindingen wijzen erop dat Lp(a), ondanks 
dat het grotendeels bestaat uit een LDL partikel, een op zichzelf staande risicofactor 
is waar dienovereenkomstig mee moet worden omgegaan. Zowel in de univariabele 
(waarbij geen rekening werd gehouden met LDL-C) als in de multivariabele (waarbij 
wel rekening werd gehouden met LDL-C) Mendeliaanse randomisatie analyses hield 
ik rekening met mogelijk pleiotrope effecten van de genetische varianten. Hiervoor 
werd een analysekader opgezet. Een eerdere studie heeft ook een LDL-C onafhankelijke 
associatie tussen Lp(a) en coronairlijden gerapporteerd. Hierbij gebruikten zij een 
genetische variant die het effect van statines nabootste. De multivariabele Mendeliaanse 
randomisatie benadering die ik heb toegepast, stelt ons in staat om het directe effect 
van Lp(a) op coronairlijden te bepalen, i.e., het effect dat niet wordt gedreven door 
LDL-C. Hierdoor is het mogelijk om de effecten van elke factor beter te onderzoeken. Het 
huidige onderzoek ging verder dan de traditionele GWAS door ook het LPA gen locus 
middels statistische analyses in detail te onderzoeken (statistical fine-mapping). Hierbij 
werden 15 mogelijk causale varianten gerapporteerd, waaronder een beschermende 
missense variant die leidt tot zeer lage Lp(a) concentraties. Dit komt mogelijk door 
een verstoorde binding tussen de apo(a) staart en het apolipoproteine-B(100) op het 
LDL-partikel. Verdere experimentele validatie van deze variant is van belang, omdat dit 
een mogelijk doelwit voor geneesmiddelen zou kunnen zijn. Dit is belangrijk, omdat 
bestaande therapieën niet alleen de Lp(a) concentraties onvoldoende verminderen, 
maar daardoor ook het risico op coronairlijden, aortaklepstenose en herseninfarcten.

In Hoofdstuk 4 onderzocht ik het causale verband tussen genetische bepaalde ijzer 
parameters en het ontwikkelen van coronairlijden. IJzer is een essentieel sporenelement 
met unieke eigenschappen. Wanneer de ijzervoorraad te klein wordt, wordt het door de 
darmen opgenomen vanuit het dieet. Het merendeel van het ijzer in ons lichaam is 
verwerkt in het hemoglobine in ons bloed. In bepaalde celtypen is ijzer gebonden aan 
ferritine en vormt het een ijzer reserve. IJzer heeft een rol in meerdere orgaansystemen, 
het transport en opslag van zuurstof, de mitochondriële functie, het myocardiale en 
skeletspierweefsel metabolisme, het functioneren van het immuunsysteem, en meer. De 
gunstige effecten van ijzersuppletie zijn eerder aangetoond in patiënten met hartfalen 
en ijzertekort, waarbij het niet uit maakte of zij anemie hadden. In 1981 stelde Sullivan 
echter de hypothese dat grotere hoeveelheden opgeslagen ijzer geassocieerd was met 
een verhoogd risico op hartziekten. De epidemiologische studies die daarop volgden 
rapporteerden conflicterende resultaten. Doordat deze studies mogelijk hebben 
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geleden aan residuele ‘confounding’ of een omgekeerde causaliteit (reverse causation), 
blijft het oorzaak-of-gevolg van de associatie een punt van discussie. Ik onderzocht 
het bewijs voor causaliteit door een Mendeliaanse randomisatie insteek toe te passen, 
waarbij genetische varianten die geassocieerd waren met ferritine, ijzer, transferrine, 
en transferrine saturatie werden gebruikt om het causale effect op coronairlijden in te 
schatten. Door gebruik te maken van >400,000 UK Biobank deelnemers draagt mijn 
onderzoek bewijs aan voor een beschermend effect van genetisch bepaald hogere ijzer- 
en ferritinegehalten op het ontwikkelen van coronairlijden. Een hogere transferrine 
saturatie en transferrinegehalte toonden een beschermende richting van het effect, 
maar waren statistisch niet significant. Sensitiviteitsanalyses toonden geen bewijs voor 
pleiotrope effecten van de SNPs. In een meta-analyse met het CARDIoGRAMplusC4D 
cohort bleven de resultaten vergelijkbaar. Deze resultaten komen overeen met een 
eerdere studie die drie genetische varianten gebruikte, en gaat in tegen de hypothese 
van Sullivan. Mijn bevindingen zijn tevens klinisch relevant voor het voorkomen van 
coronairlijden. Toekomstige studies zouden moeten onderzoeken of ijzersuppletie, 
wat zowel oraal als intraveneus met weinig moeite kan worden bereikt, het risico op 
coronairlijden kan helpen verlagen.

DEEL II – WISSELWERKING TUSSEN GENETICA, LEEFSTIJL EN 
CARDIOVASCULAIRE ZIEKTEN

In het tweede deel van dit proefschrift heb ik in Hoofdstuk 5 de huidige literatuur over 
de bijdrage van genetische en leefstijlfactoren in de ontwikkeling van coronairlijden 
besproken. Ik bediscussieer hierin de verschillende benaderingen die zijn gebruikt 
om de genetische architectuur van coronairlijden te achterhalen, waaronder de 
kandidaatgen benadering (candidate gene approach) en GWAS. Ik beschrijf tevens de 
zoektocht naar de genetische onderbouwing van leefstijlfactoren die geassocieerd zijn 
met coronairlijden in de INTERHEART studie. Daarna focus ik op studies die de rol van 
zowel genetische en leefstijlfactoren hebben onderzocht, waaronder hun onafhankelijke 
risico’s en mogelijke interacties gerelateerd aan coronairlijden. Verschillende aspecten 
die in Hoofdstuk 5 worden genoemd, worden met meer diepgang besproken in de 
komende hoofdstukken van dit proefschrift.

Een van de studies die de risico’s van zowel genetische als leefstijlfactoren in relatie 
tot het ontstaan van CVZ hebben onderzocht, wordt gepresenteerd in Hoofdstuk 
6. Beinvloedbare leefstijlfactoren en genetica zijn beiden geassocieerd met het 
risico op het ontwikkelen van CVZ en type 2 diabetes. Het eerste onderzoek naar 
de gecombineerde effecten van leefstijl en genetische risicofactoren door Khera et 
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al. rapporteerde een bijna tweemaal hoger risico op coronairlijden in individuen 
met slecht gezondheidsgerelateerd gedrag vergeleken met individuen met ideaal 
gezondheidsgerelateerd gedrag, waarbij beide groepen een vergelijkbaar genetisch 
risico op de ziekte hadden. Door gebruik te maken van de data van 339,003 UK Biobank 
deelnemers onderzocht ik of een combinatie van slechte gezondheidsgerelateerde 
gedragseigenschappen geassocieerd was met vergelijkbare verhogingen in het risico 
op coronairlijden, atriumfibrilleren, hypertensie, beroerten, en type 2 diabetes in 
individuen met een laag, gemiddeld, of hoog genetisch risico op de respectievelijke 
ziekten. Door gebruik te maken van polygenetische risicoscores is het mogelijk om het 
genetische risico op een ziekte te schatten middels een opsomming van het aantal 
risico verhogende allelen van de genetische varianten die geassocieerd zijn met de 
ziekte, na een vermenigvuldiging van de grootte van het effect tussen de genetische 
variant en de ziekte. Ik draag hierbij bewijs aan dat genetische en leefstijlfactoren 
onafhankelijke risicofactoren zijn voor een scala aan cardiometabole ziekten. Daarnaast 
laat ik zien dat, onafhankelijk van het genetische risico, het aanhouden van een ideale 
leefstijl is geassocieerd met een beduidend lager risico op het ontwikkelen van een 
ziekte, dan wanneer een slechte leefstijl wordt aangehouden. In individuen met een 
hoger genetisch risico op de ziekte is dit mogelijk nog belangrijker, aangezien zij door 
hun genetische opbouw een hoger basisrisico hebben, zelfs als zij een ideale leefstijl 
aanhouden. De resultaten voor coronairlijden komen overeen met de studie van Khera 
et al. in 2016. In mijn onderzoek hebben we echter voor het eerst de associaties met 
atriumfibrilleren, beroerten, hypertensie, en type 2 diabetes gerapporteerd. Mijn 
bevindingen sluiten aan bij eerdere studies die de individuele associaties tussen zowel 
genetische varianten en leefstijlfactoren en het ontwikkelen van deze ziekten  hebben 
onderzocht. Het is nog onduidelijk of het delen van het genetische risico met een 
individu, kan helpen in het reduceren van het risico op de ziekte. Meerdere kleinere 
studies waarin het genetische risico was vermeld aan de deelnemers hebben geen 
doorslaggevende resultaten van de effecten op verandering in het gedrag laten zien. Een 
recente observationele studie rapporteerde een positief effect op leefstijlfactoren. Deze 
studie had echter geen controlegroep waarmee het genetische risico niet was gedeeld, 
waardoor het lastig is de resultaten van de studie te vergelijken met de huidige situatie. 
Toekomstige studies zouden moeten onderzoeken of kennis van het genetische risico 
kan helpen om mensen te motiveren positieve gedragsveranderingen te maken. Een 
deterministische interpretatie van de polygenetische risicoscore moet echter worden 
voorkomen, aangezien mensen niet gegarandeerd de ziekte ontwikkelen, zelfs niet als 
zij een hoge score hebben.

In mijn onderzoek was een ideale leefstijl gedefinieerd als niet roken, het niet hebben van 
onder- of overgewicht, het hebben van voldoende fysieke inspanning, en zich houden 
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aan een ideaal dieet voor cardiovasculaire gezondheid. Dit was in overeenstemming 
met de American Heart Asoociation 2020 impact goal richtlijn. Er zijn echter ook 
andere leefstijl gerelateerde risicofactoren voor CVZ en type 2 diabetes, waarvoor 
verder onderzoek gerechtvaardigd is, ook vanuit een genetisch oogpunt. Een van deze 
leefstijlfactoren is sedentair gedrag; dit heb ik in Hoofdstuk 7 onderzocht. Sedentaire 
leefstijlen zijn wereldwijd een groeiend probleem. Het wordt geschat dat volwassenen 
in het Verenigd Koninkrijk gemiddeld 5 uren per dag sedentair doorbrengen, maar 
voor volwassenen in de Verenigde Staten wordt dit op gemiddeld 7.7 uur per dag 
geschat. Langere periodes van sedentair gedrag zijn geassocieerd met een verhoogd 
risico op CVZ en mortaliteit in observationele studies. Het verband met coronairlijden 
is echter minder duidelijk. Ik heb de genetische varianten die onderliggend zijn aan 
verschillende soorten sedentair gedrag, namelijk televisie kijken, computer gebruik, 
en autorijden, onderzocht. Mijn onderzoek identificeerde respectievelijk 145, 36 en 4 
genetische loci die onderliggend waren aan deze soorten sedentair gedrag in 422,218 
UK Biobank deelnemers. Vervolgens heb ik het causale verband met coronairlijden 
onderzocht middels Mendeliaanse randomisatie analyses. Hierbij draag ik bewijs aan 
voor een causaal verband tussen meer televisie kijken en autorijden in de vrije tijd met 
het ontstaan van coronairlijden. Ook in multivariabele Mendeliaanse randomisatie 
analyses waarin werd gecorrigeerd voor het aantal jaren dat iemand onderwijs heeft 
genoten, bleef televisie kijken in de vrije tijd geassocieerd met een verhoogd risico op 
coronairlijden. Ik vond geen bewijs voor een causaal verband tussen autorijden in de 
vrije tijd en coronairlijden, wat mogelijk komt door pleiotrope effecten van de genetische 
varianten. Desondanks blijven mijn bevindingen klinisch relevant, omdat ze bewijs 
aandragen voor een causale rol van twee verschillende soorten sedentair gedrag in het 
ontstaan van coronairlijden. Door de tijd die aan televisie kijken of autorijden wordt 
besteed te verminderen, zou ook het risico op coronairlijden verlaagd kunnen worden. 
Huidige richtlijnen in het Verenigd Koninkrijk raden aan om niet alleen voldoende te 
bewegen, maar ook om de tijd die sedentair wordt doorgebracht te minimaliseren. Mijn 
studie steunt deze aanbevelingen voor volwassenen tussen 40 en 69 jaar oud, maar 
steunt ook de traditionele epidemiologische data die associaties hebben gerapporteerd 
tussen verschillende soorten sedentair gedrag en coronairlijden. Een recent onderzoek 
gebruikte de genetische varianten die in mijn onderzoek werden geïdentificeerd en 
vond bewijs voor een causaal verband tussen genetisch bepaald meer televisie kijken 
en een hoger risico op type 2 diabetes. Toekomstige studies zouden de link tussen deze 
verschillende soorten sedentair gedrag en andere CVZ moeten onderzoeken.

In Hoofdstuk 8 onderzocht ik de genetica van cafeïne inname en diens causale verband 
met het ontwikkelen van coronairlijden. Cafeïne is een natuurlijk insecticide, maar ook 
de meest geconsumeerde psychostimulant wereldwijd. Eerdere epidemiologische 
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studies hebben over het algemeen positieve associaties gerapporteerd tussen een 
gematigde koffie inname, de belangrijkste bron van cafeïne in het dieet, en het risico 
op CVZ en type 2 diabetes. Er zijn echter contrasterende resultaten gerapporteerd 
voor de associatie met coronairlijden. Het is dan ook onbekend of er een associatie 
is, en of deze causaal is. Het wijzigen van de cafeïne intake is echter een interessante 
methode om het risico op het ontwikkelen van coronairlijden en type 2 diabetes op 
grote schaal te beïnvloeden. In mijn onderzoek vond ik U-vormige associaties tussen 
cafeïne uit koffie en cafeïne uit thee met zowel coronairlijden als type 2 diabetes. De 
laagste risico’s op de ziekten werden gezien bij gematigde innames. Deze bevindingen 
zijn in overeenstemming met eerdere studies, waaronder een meta-analyse met meer 
dan 1.2 miljoen individuen waarin de associatie tussen koffie inname en coronairlijden 
werd onderzocht. Mijn resultaten voor type 2 diabetes komen tevens overeen met een 
eerdere meta-analyse, al werd daar geen U-vormige associatie gerapporteerd. Er werden 
geen U-vormige associaties gevonden tussen de gecombineerde cafeïne intake van 
beide bronnen met coronairlijden of type 2 diabetes, wat pleit voor mogelijke residuele 
‘confounding’ in eerder gerapporteerde studies. Dit duidt er op dat de associaties die 
werden geobserveerd tussen cafeïne uit koffie en cafeïne uit thee met de twee ziekten 
niet worden gedreven door cafeïne maar door andere bestandsdelen van koffie en 
thee. In GWAS analyses op de totale cafeïne inname uit koffie, thee, of beiden samen in 
407,072 UK Biobank deelnemers werden in totaal 56 genetische loci geassocieerd met 
cafeïne intake. Hiervan waren 51 loci niet eerder gerapporteerd. Verder werden eerder 
gerapporteerde genen zoals AHR, CYP1A1, en POR, allen genen met een duidelijke 
rol in het cafeïne metabolisme, opnieuw gevonden. Daarnaast vond ik twee genen, 
GOLPH3L en HORMAD1, die niet eerder waren gerapporteerd, maar wel met alle drie 
cafeïne fenotypen waren geassocieerd. Deze genen hebben respectievelijk een rol in 
het Golgi-verkeer en in de meiotische progressie. Het is echter onbekend of deze genen 
enkel een statische associatie hadden met cafeïne inname, of dat er een biologisch 
verband bestaat. Dit moet verder worden onderzocht. Ik heb de genetische varianten 
per cafeïne GWAS gebruikt als instrumentele varianten in Mendeliaanse randomisatie 
analyses in onafhankelijke cohorten voor coronairlijden en type 2 diabetes, maar vond 
geen bewijs voor een causaal verband tussen cafeïne inname en het ontstaan van een 
van deze ziekten. Hierbij werd wederom rekening gehouden met mogelijke pleiotrope 
effecten van de genetische varianten. Mijn bevindingen zijn relevant voor de preventie 
van coronairlijden en type 2 diabetes, omdat ze niet aanraden om cafeïne in te nemen 
ter bescherming tegen deze ziekten. Onze genetische causaliteit analyses waren echter 
gelimiteerd tot lineaire associaties. Nieuwere methoden die ook niet-lineaire associaties 
kunnen testen, konden niet worden toegepast omdat hiervoor voor elk individu in 
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het uitkomst cohort de blootstelling aan de risicofactor (i.e. cafeïne inname) bekend 
moet zijn. Gezien het wijdverspreide gebruik van cafeïne blijft dit echter een relevant 
vraagstuk voor toekomstig onderzoek.







231

Appendices

A

DANKWOORD

Een MD/PhD traject, met alle brainstorm sessies, analyses, vergaderingen, nog meer 
analyses, discussies, schrijven en plannen die het omvat, kan niet succesvol worden 
afgerond zonder de steun en hulp van anderen. Hierbij een poging om mijn dank te 
uiten aan iedereen die heeft bijgedragen aan het realiseren van dit proefschrift.

Als allereerste wil ik mijn (co)promotoren, prof. dr. Pim van der Harst en dr. Niek 
Verweij bedanken. Beste Pim, bedankt voor het vertrouwen en de kansen die je me 
hebt gegeven. Ik heb onder jouw begeleiding waardevolle kennis en vaardigheden 
opgedaan. Bedankt voor je eerlijkheid, de motiverende, relativerende en inspirerende 
gesprekken, maar natuurlijk ook de koffie. Je ziet altijd mogelijkheden en bent een 
meester in het omdenken. Ik heb je leren kennen als een goed persoon met een enorm 
doorzettingsvermogen, iemand die je de ruimte geeft om jezelf te ontwikkelen, en die 
je aanspoort om overal altijd meer uit te halen.

Beste Niek, bedankt voor al je tijd, begeleiding, visie en ideeën. Je geduld als ik iets 
probeerde, en je heldere uitleg als het niet lukte heb ik altijd veel gewaardeerd. Bedankt 
voor je eerlijkheid en je scherpe blik. Je bent bijna altijd beschikbaar  voor wat overleg 
of om naar een stuk te kijken, ondanks dat je om de zoveel tijd van land of continent 
wisselt. Je hebt me geleerd om, als het even kan, de computer het werk voor me te laten 
doen. Al sinds mijn stage wetenschap ben ik enorm onder de indruk van het gemak 
waarmee je een script in elkaar zet of er een fout uit haalt, wat mij en anderen uren of 
dagen aan werk scheelt. Zonder jou was dit proefschrift er niet geweest.

Beste prof. dr. Rudolf A. de Boer, prof. dr. Harold Snieder, en prof. dr. Leonard Hofstra, 
hartelijk dank voor het plaatsnemen in de leescommissie en het beoordelen van mijn 
proefschrift.

Beste Yordi, Hilde, Tom, Lawien, Jan Walter, Ruben, Minke, Marie-Sophie, Luis, 
Yldau, Rens, Daan, Paulien, Ming, Siqi, Randy, Yanick, Carlijn, Qiao, Irene en Femke, 
bedankt voor alle momenten in en buiten de onderzoekskamer. Het was fantastisch 
om jullie te leren kennen. Bedankt voor alle keren dat we konden lachen, frustraties 
konden delen, een etentje of kerstdiner hadden, koffie gingen halen, samen naar 
Leeuwarden reisden, gingen sporten, of iets anders samen deden. Bedankt dat jullie 
mijn onderzoekstijd zo leuk hebben gemaakt! Ik hoop dat we contact houden met 
elkaar. Yordi, ik zal niet snel vergeten hoe we dagenlang tot diep in de nacht op de 



232

Chapter 10

onderzoekskamer hebben doorgebracht, soms ook tijdens coschappen, om te proberen 
een immens project nog op tijd af te krijgen. Ik vind het geweldig dat je mijn paranimf 
bent en we op deze manier ook het laatste deel van dit traject samen kunnen doorlopen!

Dear Yuya, although you were not part of the ischemia research group, you were part of 
the group in our office. Thank you for all the great talks, most of them about Japan, and 
for having me as your paranymph during your defense. I look forward to visiting you in 
Japan sometime in the future!

Mijn dank aan alle collega’s van de hartfalen, ritme, en experimentele onderzoeksgroepen 
voor de goede sfeer en plezierige werkomgeving die het werk zoveel leuker maakten! 
Bedankt voor de leuke gesprekken op de gang, bij borrels, en meer. Bedankt aan allen 
die hebben bijgedragen aan de aanschaf voor de nieuwe Jura machine nadat de oude 
machine zijn einde had genaderd en het begaf. Jammer dat de meesten van ons door 
de corona maatregelen er minder vaak gebruik van hebben kunnen maken.

Bedankt Alma en Daniëlle, voor alles wat jullie voor me hebben gedaan. Jullie zijn 
essentieel voor elk PhD traject van onze afdeling door alle zaken die jullie achter 
de schermen regelen, zo ook voor dat van mij. Bedankt voor jullie hulp en de leuke 
gesprekken.

Greetje, Trienke, Geert en Margriet, bedankt voor de prettige samenwerking en al 
jullie ondersteuning bij de klinische studies!

Aan mijn lieve vrienden die niet een directe collega waren, bedankt voor jullie steun, 
interesse, en luisterend oor. Bedankt voor de afleiding die jullie me geboden hebben 
buiten het werk om, bij coschappen, squash, boulderen, wandelen, eten, klussen, of 
simpelweg met een kop koffie of thee. Alwin, mijn beste, bedankt voor al deze dingen 
en dat je simpelweg bent zoals je bent. Wat fantastisch dat je nu mijn paranimf bent!

Mijn lieve ouders, bedankt voor alles wat jullie hebben gedaan om mij de beste kansen 
te geven. Jullie hebben me geleerd om nieuwsgierig te zijn, ernaar te streven om altijd 
het beste uit mijzelf te halen en mij te blijven ontwikkelen. Lieve Maryam, Yusof en 
Fatema, bedankt dat jullie er altijd voor me zijn, jullie enthousiasme en passie, en dat 
we vaak samen op leuke uitjes en vakanties kunnen gaan.

Tot slot, dank aan alle deelnemers van de UK Biobank en overige cohorten in dit 
proefschrift.



233

Appendices

A

CURRICULUM VITAE

Abdullah Said was born in Kabul, Afghanistan, on the 1st of July, 1994. When he was 
2 years old, he moved to the Netherlands together with his parents, brother and 
two sisters. Later, he attended secondary education in Groningen at the Praedinius 
Gymnasium and obtained his Gymnasium degree in 2012. Afterwards he started 
studying Medicine at the University of Groningen. There he followed the International 
Bachelor in Medicine (IBMG) curriculum. During his bachelor’s degree, Abdullah 
gained interest in performing research and completed the Junior Scientific Masterclass 
Honours program and the University of Groningen Bachelor Honours College. During 
the last two months of his bachelor’s degree, he attended the King Faisal University in 
Al Hofuf, Saudi Arabia, on a student exchange program. After obtaining his bachelor’s 
degree in 2015, he started his scientific internship at the department of cardiology of 
the University Medical Center Groningen (UMCG), under the supervision of cardiologist 
prof. dr. van der Harst. Afterwards, he successfully applied for a personal MD/PhD grant. 
With the MD/PhD programme, Abdullah was able to combine his master’s study in 
Medicine while pursuing a PhD degree. Abdullah performed his clinical rotations at 
the UMCG and the Medical Center of Leeuwarden, with a year of research between the 
first and second year of clinical rotations. In November 2019, Abdullah graduated as a 
medical doctor. During his PhD, he investigated the effects of genetic and lifestyle risk 
factors on coronary artery disease and other cardiovascular diseases. The results of the 
research conducted during the PhD project resulted in this thesis, which he plans to 
defend on the 17th of February, 2021.





235

Appendices

A

LIST OF PUBLICATIONS

Said MA, Tegegne BS, Ani A, et al. Genetic loci associated with heart rate variability and 
the relationship with mortality. In preparation

Yeung MW, Wang S, Said MA, et al. Identification of 19 novel loci for carotid intima-
medial thickness. Submitted

Said MA, Wang S, Groot HE, et al. In search of a functional variant mimicking SGLT2 
inhibitors. Submitted

Benjamins JW, Yeung MW, van de Vegte YJ, et al. Genome wide association and 
mendelian randomization study for ascending aortic size and distensibility. Submitted

Agbaedeng TA, Noubiap JJ, Pascale E, et al. Genetic risk score and coronary artery disease: 
An appraisal of genetic prediction models from 2.8 million individuals. Submitted

Said MA, Yeung MW, van de Vegte YJ, et al. Genome wide association study and 
identification of a protective missense variant on lipoprotein(a) concentration. 
Submitted

Verdiessen RMG, von Berg J, Said MA, et al. Anti-müllerian hormone and cardiometabolic 
disease in women: a two-sample mendelian randomization study. Submitted

Said MA, Haver VG, Brouwers FP, et al. Leukocyte telomere length and new-onset heart 
failure. Submitted

Said MA, van de Vegte YJ, Verweij N, van der Harst P. Associations of observational 
and genetically determined caffeine intake with coronary artery disease and diabetes 
mellitus. J Am Heart Assoc. 2020:e016808.

Ntalla I, Weng LC, Cartwright JH, et al. Multi-ancestry GWAS of the electrocardiographic 
PR interval identifies 202 loci underlying cardiac conduction. Nat Commun. 
2020;11(1):2542-020-15706-x.

van de Vegte YJ, Said MA, Rienstra M, van der Harst P, Verweij N. Genome-wide association 
studies and mendelian randomization analyses for leisure sedentary behaviours. Nat 
Commun. 2020;11(1):1770-020-15553-w.



236

Chapter 10

Groot HE, Villegas Sierra LE, Said MA, Lipsic E, Karper JC, van der Harst P. Genetically 
determined ABO blood group and its associations with health and disease. Arterioscler 
Thromb Vasc Biol. 2020;40(3):830-838.

Grote Beverborg N, Said MA, van der Wal HH, Verweij N, van der Meer P, van der Harst P. 
Genetically determined high levels of iron parameters are protective for coronary artery 
disease. Circ Genom Precis Med. 2020;13(1):e002544.

Prins FM, Said MA, van de Vegte YJ, Verweij N, Groot HE, van der Harst P. Genetically 
determined physical activity and its association with circulating blood cells. Genes 
(Basel). 2019;10(11):908. doi: 10.3390/genes10110908.

Schmidt AF, Holmes MV, Preiss D, et al. Phenome-wide association analysis of LDL-
cholesterol lowering genetic variants in PCSK9. BMC Cardiovasc Disord. 2019;19(1):240-
019-1187-z.

Hendriks T, Said MA, Janssen LMA, et al. Effect of systolic blood pressure on left 
ventricular structure and function: A mendelian randomization study. Hypertension. 
2019;74(4):826-832.

Said MA, van de Vegte YJ, Zafar MM, et al. Contributions of interactions between lifestyle 
and genetics on coronary artery disease risk. Curr Cardiol Rep. 2019;21(9):89-019-1177-x.

Del Greco MF, Foco L, Teumer A, et al. Lipidomics, atrial conduction, and body mass 
index. Circ Genom Precis Med. 2019;12(7):e002384.

Noordam R, Young WJ, Salman R, et al. Effects of calcium, magnesium, and potassium 
concentrations on ventricular repolarization in unselected individuals. J Am Coll Cardiol. 
2019;73(24):3118-3131.

de Vries PS, Brown MR, Bentley AR, et al. Multiancestry genome-wide association study of 
lipid levels incorporating gene-alcohol interactions. Am J Epidemiol. 2019;188(6):1033-
1054.

Bateson M, Aviv A, Bendix L, et al. Smoking does not accelerate leucocyte telomere 
attrition: A meta-analysis of 18 longitudinal cohorts. R Soc Open Sci. 2019;6(6):190420.

Bentley AR, Sung YJ, Brown MR, et al. Multi-ancestry genome-wide gene-smoking 
interaction study of 387,272 individuals identifies new loci associated with serum lipids. 
Nat Genet. 2019;51(4):636-648.



237

Appendices

A

Said MA, Verweij N, van der Harst P. Associations of combined genetic and lifestyle 
risks with incident cardiovascular disease and diabetes in the UK biobank study. JAMA 
Cardiol. 2018;3(8):693-702.

van der Ende MY, Said MA, van Veldhuisen DJ, Verweij N, van der Harst P. Genome-wide 
studies of heart failure and endophenotypes: Lessons learned and future directions. 
Cardiovasc Res. 2018;114(9):1209-1225.

Feitosa MF, Kraja AT, Chasman DI, et al. Novel genetic associations for blood pressure 
identified via gene-alcohol interaction in up to 570K individuals across multiple 
ancestries. PLoS One. 2018;13(6):e0198166.

Said MA, Eppinga RN, Lipsic E, Verweij N, van der Harst P. Relationship of arterial stiffness 
index and pulse pressure with cardiovascular disease and mortality. J Am Heart Assoc. 
2018;7(2):10.1161/JAHA.117.007621.

Warren HR, Evangelou E, Cabrera CP, et al. Genome-wide association analysis identifies 
novel blood pressure loci and offers biological insights into cardiovascular risk. Nat 
Genet. 2017;49(3):403-415.

Said MA, Eppinga RN, Hagemeijer Y, Verweij N, van der Harst P. Telomere length and risk 
of cardiovascular disease and cancer. J Am Coll Cardiol. 2017;70(4):506-507.

Schmidt AF, Swerdlow DI, Holmes MV, et al. PCSK9 genetic variants and risk of type 2 
diabetes: A mendelian randomisation study. Lancet Diabetes Endocrinol. 2017;5(2):97-
105.


	Appendices

