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Stellingen behorende bij het proefschrift:

Circulating microRNAs in heart failure

1. De laagste waarden van circulerende microRNAs in hartfalen patiënten zijn gere-
lateerd aan het acute stadium van hartfalen en zijn voorspellend voor een slechte 
prognose (dit proefschrift)

2. De meest differentieel tot expressie komende microRNAs in de circulatie van 
hartfalen patiënten komen niet uit het hart

3. De relatie tussen microRNAs en aan hartfalen gerelateerde biomarkers in patiën-
ten opgenomen voor acuut hartfalen is sterk afhankelijk van de ziekte status van 
de patiënt en het moment van meten (dit proefschrift)

4. De in hartfalen patiënten geïdentificeerde circulerende microRNAs zijn gerela-
teerd aan de aanwezigheid van atherosclerose en hiermee geassocieerde rehos-
pitalisaties (dit proefschrift)

5. Lage microRNA waarden in patiënten met hartfalen zijn geassocieerd met bio-
markers welke processen zoals angiogenese, inflammatie en endotheel dysfunc-
tie reflecteren (dit proefschrift)

6. Bij acuut hartfalen is de volume status van invloed op microRNA concentraties in 
bloedplasma (dit proefschrift)

7. Circulerende microRNAs zijn vooralsnog niet inzetbaar als klinisch bruikbare 
biomarkers wat betreft het stellen van de diagnose en het voorspellen van de 
prognose en respons op therapie in patiënten met hartfalen

8. Resultaten uit circulerende microRNA studies in hartfalen patiënten kunnen niet 
rechtstreeks vertaald worden naar diermodellen met hartfalen (dit proefschrift)

9. A ship is always safe at the shore, but that is not what it is built for – Albert Einstein

10. Uit onderzoek is gebleken dat onderzoeken veel leuker is dan antwoorden vinden 
– Loesje

11. The heart has its reasons of which reason knows nothing – Blaise Pascal

12. Een zwakke ruggengraat maakt een goede borrelaar

Eline Vegter
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