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stellingen
Behorende bij dit proefschrift

Iron status and heart failure:  
from prediction to prognosis

IJsbrand T. Klip

1. IJzergebrek is een nog onbekende, maar veelvoorkomende comorbiditeit 
bij patiënten met hartfalen (dit proefschrift).

2. Variabelen met betrekking tot ziekte-ernst zijn belangrijke voorspellers 
van ijzerdeficiëntie bij hartfalen (dit proefschrift).

3. De rol van ijzerdeficiëntie in het cardiorenaal-anemie syndroom wordt 
tot op heden onderbelicht (dit proefschrift).

4. IJzergebrek bij patiënten met hartfalen gaat gepaard met een slechtere 
prognose en kwaliteit van leven, ongeacht aan- of afwezigheid van ane-
mie (dit proefschrift).

5. De relatie tussen hemoglobine en de ontwikkeling van hartfalen in de 
populatie is U-vormig (dit proefschrift).

6. Ondanks dat hogere ferritinespiegels geassocieerd zijn met de ontwik-
keling van hartfalen bij vrouwen in de populatie, is dit mogelijk geen 
adequate weerspiegeling van de ijzerstatus (dit proefschrift).

7. Volgens huidige literatuur zijn hedendaagse biomarkers voor de definitie 
van ijzergebrek niet goed bruikbaar bij hartfalen (dit proefschrift).

8. Je moet het ijzer smeden als het heet is.

9. Iron rusts from disuse, water loses its purity from stagnation... even so 
does inaction sap the vigor of the mind (Leonardo da Vinci).

10. In the midst of chaos, there is also opportunity (Sun-Tzu, The Art of War).

11. Er bestaat een negatief verband tussen het hebben van jonge kinderen 
en het voltooien van een proefschrift (eigen ervaring).

12. Je hoeft het einde van de trap niet te kennen, om de eerste trede te 
nemen.
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