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Stellingen behorend bij het proefschrift:

Diagnostic and therapeutic dilemmas in Fabry and Gaucher disease

1. Bij een individu met een mutatie in het alfa-galactosidase A gen van onbekende 
pathogeniciteit en met een onzekere diagnose “ziekte van Fabry”, moet een uitgebreide 
diagnostische evaluatie verricht worden om de diagnose zeker te stellen. Hierbij is het 
aantonen van stapeling in weefsel in de meeste gevallen noodzakelijk. (dit proefschrift)

2. Genetische of enzymatische screening van hoog risicogroepen op de ziekte van Fabry 
toont dat tenminste de helft van de geïdentificeerde individuen een onzekere diagnose 
heeft. (dit proefschrift)

3. De aanwezigheid van microvoltages,  of de aanwezigheid van forse linker ventrikel 
hypertrofie op jonge leeftijd bij patiënten met linker ventrikel hypertrofie en een 
onzekere diagnose “ziekte van Fabry” maakt de ziekte van Fabry zeer onwaarschijnlijk. 
(dit proefschrift)

4. Plasma lysoGb3, gemeten met een sensitieve massaspectrometrische methode, kan 
bijdragen aan het onderscheiden van verschillende fenotypes van de ziekte van Fabry. 
(dit proefschrift)

5. Tijdelijke onderbreking van enzymtherapie leidt op korte termijn niet tot toename van 
klinische complicaties, wel tot een stijging van plasma lysoGb3. Het is aannemelijk dat 
terugkeer van stapeling in plasma op den duur klinische consequenties heeft.  
(dit proefschrift)

6. Er zijn verbeterde therapieën voor de ziekte van Fabry nodig: hoewel enzymtherapie   
linker kamer hypertrofie en het risico op lange termijn complicaties reduceert, blijven 
complicaties ontstaan. (dit proefschrift)

7. Toekomstig onderzoek naar therapieën voor de ziekte van Fabry dient rekening te 
houden met het wisselende fenotype van de ziekte. (dit proefschrift)

8. Er is momenteel geen plaats voor neonatale screening naar de ziekte van Fabry.

9. Het is onethisch om patiënten vanwege onderzoeksmotieven een eenmaal 
geregistreerde therapie te ontzeggen. Echter, indien voor deze therapie essentiële 
vraagstukken onbeantwoord zijn, is het  eveneens onethisch geen nader  
onderzoek te doen.

10. Elke behandeling met een weesgeneesmiddel zou idealiter in een internationale 
onderzoekssetting, door onafhankelijke partijen moeten worden verricht.

11. De kracht van wetenschap is dat alle wetenschap tot doel heeft vervangen te worden 
door nieuwe wetenschap. (vrij vertaald Max Weber)

12. Schnell fahren kann jedermann, aber gut fahren brauchst übung. (moeder)

 Bouwien Smid, 11 maart 2015


