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Stellingen  
 

1. Klassieke vrouwen lijken op niet-klassieke mannen, wat betreft het fenotype van de 

ziekte van Fabry (dit proefschrift) 

2. Bij ernstige nierfunctie stoornissen en bij vrouwen met een niet-klassiek fenotype 

zou men terughoudend moeten te zijn met het starten van enzymtherapie (dit 

proefschrift) 

3. Patiënten met een goede klinische respons laten altijd een daling in lysoGb3 zien; 

een daling van het lysoGb3 gaat echter niet altijd gepaard met een goede klinische 

respons (dit proefschrift) 

4. Het onvoldoende dalen van lysoGb3 tijdens behandeling met agalsidase alfa is reden 

tot behandeling met een hogere dosering enzymtherapie (dit proefschrift) 

5. Naast acroparesthesiën hebben ook andere vormen van pijn een belangrijke invloed 

op de kwaliteit van leven van Fabry patiënten  (dit proefschrift) 

6. Studies o.b.v. onafhankelijke registers zijn, in tegenstelling tot de meeste bestaande 

(farma)registers, beter in staat tot het beantwoorden van relevante 

onderzoeksvragen (dit proefschrift) 

7. The combination of some data and an aching desire for an answer does not ensure 

that a reasonable answer can be extracted from a given body of data  (John Tukey) 

8. All models are wrong but some are useful  (George Box) 

9. You may never know what results come of your actions, but if you do nothing there 

will be no results (Mahatma Ghandi) 

10. Ook zonder koffie kun je een promotietraject tot een goed einde brengen 

 

Maarten Arends, 15 november 2017 


