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Stellingen behorende bij het proefSchrift

‘Neurological aspects of Gaucher and Fabry disease’

De ziekte van Gaucher wordt onderverdeeld in non-neuronopathische en 
neuronopathische vormen. In plaats van deze classificering zouden we 
beter kunnen spreken van: ‘primarily visceral’, ‘primarily neuronopathic’ en 
‘mixed type’ Gaucher disease (dit proefschrift);

Polyneuropathie komt 10 keer vaker voor bij patiënten met de ziekte van 
Gaucher type I dan in de algemene bevolking (dit proefschrift);

Patiënten met de ziekte van Gaucher type I kunnen discrete cognitieve 
afwijkingen hebben die op klinisch en pathologisch niveau enige 
overeenkomsten met Lewy body dementie vertonen (dit proefschrift);

Het met regelmaat meten van de koude detectiedrempel bij patiënten met 
de ziekte van Fabry zou van waarde kunnen zijn bij het bepalen van de 
juiste timing van behandeling met enzymvervangende therapie;

Het natuurlijk beloop van neuropathische pijn bij de ziekte van Fabry maakt 
interpretatie van therapie effect moeilijk (dit proefschrift);

Waarschijnlijk worden de autonome verschijnselen in patiënten met de 
ziekte van Fabry veroorzaakt door schade aan de eindorganen, en niet 
door schade aan de autonome zenuwen (dit proefschrift);

Een centrum dat wil optreden als expertisecentrum op het gebied 
van lysosomale stapelingsziekten zou - naast een kinderarts, internist, 
biochemicus en radioloog - een neuroloog met bijzondere interesse in 
erfelijke stofwisselingsziekten in dienst moeten hebben;

Verdere subspecialisatie en deeltijdwerken in de gezondheidszorg vergroot 
de behoefte aan case managers in het ziekenhuis;

Het willen uitsluiten van zoveel mogelijk risico’s kan weer nieuwe risico’s 
opleveren;

The Iceman - een man bekend vanwege zijn vermogen urenlang in een 
ijsbad te verblijven - zou best eens kunnen lijden aan de ziekte van Fabry.


