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Stellingen 
 
De manier van overerving in epsilon sarcoglycaan mutatie dragers is er een van 
voorkeursexpressie gebaseerd op “biased” genexpressie afhankelijk van welke ouder 
de mutatie doorgeeft en niet zozeer een strict dichotoom maternal imprinting 
mechanisme. (dit proefschrift) 
 
De grootte van de putamina is gecorreleerd aan de ernst van de dystonie bij 
Myoclonus-Dystonie. (dit proefschrift) 
 
Het cerebellum is betrokken bij de pathofysiologie van Myoclonus-Dystonie. (dit 
proefschrift) 
 
De scheidslijn tussen “neurologische” en “psychiatrische” hersenziekten is een 
kunstmatige en zal onder andere door de verdere ontwikkeling van functionele 
beeldvormende technieken verdwijnen.  
 
Artsen wordt vaak verweten dat ze niet “openstaan” voor alternatieve geneeswijzen, 
astrofysici wordt het echter hooguit zelden aangerekend dat ze niet “openstaan” voor 
de leer der sterrenbeelden. Dit is verwonderlijk, omdat het bewijs tegen de 
werkzaamheid van bijvoorbeeld homeopathie veel overweldigender is dan het bewijs 
tegen de werkzaamheid van astrologie.  
 
Het is beter op te houden de rectale Valiumspuitjes als een “Rectiole van Damocles” 
boven het hoofd van epilepsiepatiënten op de verpleegafdeling neurologie te hangen. 
 
Door de farmaceutische industrie betaalde trials zullen altijd het “Wij van WC eend 
adviseren WC eend”-gevoel opwekken, of dit nu terecht is of niet.  
 
De sterk verwante spirocheten Borrelia Burgdorferi en Treponema Pallidum geven 
zowel microbiologisch als klinisch een vrijwel identiek beeld. Daarom is het 
verwonderlijk dat er geen fanatieke patiëntenvereniging bestaat die pleit voor het 
bestaan van seronegatieve syfilis.  
 
Als vrije wil niet bestaat, is het onderscheid tussen willekeurige en onwillekeurige 
bewegingen zinloos.  
 
Een beetje kennis is dodelijk. 
 
De NS die reizigers mededeelt dat een trein niet rijdt om logistieke redenen is 
hetzelfde als een arts die zijn patiënt mededeelt dat hij ziek is om medische redenen.  
 
Zoals artsen onvoldoende kennis van zaken hebben om de kwaliteit van het werk van 
bijvoorbeeld bovengenoemde astrofysicus te beoordelen, hebben patiënten 
onvoldoende kennis van zaken om de kwaliteit van medisch handelen van hun arts te 
beoordelen; “artsen-beoordelingswebsites” als zorgkaartnederland.nl zijn dus in het 
gunstigste geval zinloos.  
 


