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Stellingen behorende bij het proefschrift

Fabry or not Fabry 
from genetics to diagnosis

1. Een genetische variatie staat niet gelijk aan ziekte (dit proefschrift)

2. Screening naar de ziekte van Fabry levert een groot aantal varianten op in het 

GLA gen waarvan de klinische betekenis onduidelijk is (dit proefschrift)

3. De ziekte van Fabry is (op dit moment) geen kandidaat voor neonatale screening 

(dit proefschrift)

4. Voordat diagnostiek naar de ziekte van Fabry wordt verricht, dienen voor- en 

nadelen zorgvuldig te worden overwogen (dit proefschrift)

5. Het vergroten van kennis over genetische variantie kan plaatsvinden door gebruik 

te maken van functional genomics (Gezondheisraad 2015) maar bovenal door te 

investeren in fenotypering.

6. De aanwezigheid van karakteristieke eigenschappen (histologie, cornea verticil-

lata, neuropathische pijn of angiokeratomen) bevestigt de ziekte van Fabry bij 

personen met een GLA variatie (dit proefschrift)

7. If anywhere we have appeared dogmatic, we hope this may serve to stimulate 

discussion, since, in the end, real development depends on an exchange of 

views (Wilson and Jungner)

8. Write what should not be forgotten (Isabel Allende)

9. Als je je doelen hebt bereikt, heb je de lat te laag gelegd (Acda en de Munnik) 

 

Linda van der Tol, 17 april 2015
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