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Stellingen n 

behorendd bij het proefschrift 

Duchennee and Becker muscular dystrophy 
-neurological,, cardiological and genetic studies in carriers and patients-

1.. Een op de vijf draagsters van de spierdystrofie van Duchenne en Becker heeft klinische 
verschijnselenn van deze aandoening (Hoofdstuk 1). 

2.. Draagsters van de spierdystrofie van Duchenne en Becker hebben een sterk verhoogde 
kanss op het ontwikkelen van een gedilateerde cardiomyopathie (Hoofdstuk 2). 

3.. Dystrofine analyse van spierweefsel bij manifeste draagsters van de spierdystrofie van 
Duchennee en Becker, is niet geschikt om een uitspraak te kunnen doen over de prognose 
(Hoofdstukk 3). 

4.. Hoewel in de loop der jaren spierzwakte bij draagsters van de spierdystrofie 
vann Duchenne en Becker aan het licht kan komen, wordt de kans op het vinden van 
dystrofinee negatieve spiervezels in hett spierbiopt steeds kleiner. 

5.. Bij patiënten met de spierdystrofie van Becker zijn ernstige hartafwijkingen eerder regel 
dann uitzondering (Hoofdstuk 4). 

6.. De hartspecifieke enzymen cTnT en cTnl zijn niet geschikt om niet-ischemische 
hartschadee vast te stellen bij draagsters van de spierdystrofie van Duchenne en Becker 
(Hoofdstukk 5). 

7.. Het is zinvol om een patiënt na een herseninfarct als secundaire profylaxe ramipril 
(ACE-- remmer) voor te schrijven (New Engl J Med 2000;342:145-153). 

8.. Wanneer een patiënt op de intensive care meer dan twee EEG's moet ondergaan, zijn dat 
meestall  zijn laatste stuiptrekkingen. 

9.. Nu de tabaksfabrikanten 144 miljard dollar schadevergoeding moeten ophoesten, krijgt 
hett rokershoestje weer meer waardering. 

10.. Hoewel Viagra in potentie een goed middel is, wordt het niet algemeen vergoed. Bij het 
overlegg met de minister van Volksgezondheid wordt de patiëntenvereniging nu wel 
gedwongenn zijn poot stijf te houden. 

11.. Het is niet mogelijk om cool te zijn, tenzij je het in zekere zin al bent 
(R.. Kaal, de Volkskrant). 

Edoo Hoogerwaard, 13 oktober 2000 




