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Stellingen behorende bij het proefschrift:

Anemia, erythropoietin and iron in heart failure
Niels Grote Beverborg

1. “Dat anemie in epidemiologische studies geassocieerd wordt met een slechte prognose 
betekent niet dat het behandelen hiervan leidt tot een betere prognose.” dit proefschrift

2. “Hoge erythropoetine spiegels zijn geassocieerd met het ontwikkelen van hartfalen.” 
dit proefschrift

3. “Een kwart van de patiënten met hartfalen laat geen goede stijging zien in het aantal 
erythrocyten na toediening van exogeen erythropoetine, en deze groep patiënten 
heeft een slechte prognose.” dit proefschrift

4. “Om een aandoening zoals ijzertekort goed te kunnen bestuderen, dient er eerst een 
gevalideerde en geaccepteerde definitie voor de aandoening beschreven te zijn.”  
dit proefschrift

5. “Een transferrine saturatie <20% is de optimale definitie van ijzertekort waarmee 
patiënten geselecteerd worden die een slechte prognose hebben en goed reageren op 
de toediening van intraveneus ijzer.” dit proefschrift

6. “Er zijn verschillen in de gevolgen voor patiënten tussen een ijzertekort veroorzaakt 
door een lage ijzer voorraad of door slecht ijzer gebruik door de cel, het onderscheid 
kan gemaakt worden door het meten van de ferritine spiegel.” dit proefschrift

7. “Een ijzertekort in humane cardiomyocyten beperkt de contractiele capaciteiten 
door het aantasten van de mitochondriële functie, dit is omkeerbaar door weer ijzer 
beschikbaar te maken voor de cel.” dit proefschrift

8. “Een genetisch bepaald laag ferritine is geassocieerd met de incidentie van 
coronairlijden.” dit proefschrift

9. “The fool doth think he is wise, but the wise man knows himself to be a fool” William 
Shakespeare (1564 – 1616)

10. “A goal without a plan is just a wish” Antoine de Saint Eupéry (1900 – 1944)

11. “The great questions of the day will not be settled by means of speeches and majority 
decisions but by iron and blood” Otto von Bismarck (1815 – 1898)

12. “It never gets easier, you just go faster” Greg Lemond (1961 – heden)


