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Stellingen 

behorend bij het proefschrift 

 

The Pitx3-deficient aphakia mouse 

a naturally occurring mouse model of dopamine deficiency 

 

1. De aphakia muis modelleert getrouw het selectieve verlies van dopamine neuronen, de 

geassocieerde neostriatale pathologie en de L-DOPA responsieve hypokinetische 

bewegingsstoornis, zoals die bij patiënten met de ziekte van Parkinson worden gezien (dit 

proefschrift).  

 

2. Het Pitx3 gen is cruciaal voor overleving van de subpopulatie dopamine neuronen die het 

meest aangedaan wordt door degeneratieve celdood bij de ziekte van Parkinson (dit 

proefschrift). 

 

3. Alles went, behalve het uitvoeren van een dierenexperiment (A. van Rossum). 

 

4. Van muizen-onderzoeker naar neurochirurg met muisarm: 130-170 muisclicks per 

poliklinisch consult, 80-90 muisclicks per operatie.  

 

5. Patiënten willen dat dokters de tijd voor hen nemen en echt naar hen luisteren. Het 

ziekenhuismanagement wil dat dokters almaar uitdijende controlelijsten invullen. Beide 

combineren in een poliklinisch consult van 30 minuten is onmogelijk. 

 

6. Nagelbijten kan geestelijke schade door frustratie voorkomen (A. van der Poel).    

 

7. Een wetenschapper is meer gebaat bij een opgeruimde geest dan bij een opgeruimd 

bureau (G. van den Ackerveken).  

 

8. The problem of neurology is to understand man himself (Wilder Penfield). 

 

9. Een kenmerk van een goed lopende democratie is dat er geen extreme beslissingen 

worden genomen (L. Mohrman). 

 

10. Enthusiasm is that secret and harmonious spirit which hovers over the production of 

genius (Isaac Disraeli). 
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