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Stellingen 
behorend bij het proefschrift 

Collagen VI mutations in Bethlem myopathy 

1. Ook een benigne spierziekte kan tot rolstoel-afhankelijkheid en respiratoire 
insufficiëntie leiden. 

Het is verwonderlijk dat collageen VI mutaties aanleiding geven tot alleen een 
spierziekte. 

3. Voor diagnostische doeleinden is onderzoek naar bekende collageen VI mutaties 
van weinig betekenis. 

4. Het is onwaarschijnlijk dat de extracellulaire matrix even ingewikkeld is als de 
literatuur over dat onderwerp. 

5. In tegenstelling tot andere vormen van autosomaal dominante cerebellaire ataxie 
(ADCA), ontbreekt bij ADCA type II genetische heterogeniteit. 

6. Het identificeren van het moleculaire defect van een erfelijke aandoening leidt 
meestal tot een toename van de kennis van de klinische kenmerken. 

7. Als de patiënt zegt een hoge pijndrempel te hebben, denkt de dokter meestal het 
tegenovergestelde. 

8. De grootste mythe omtrent de Bijlmer-ramp betreft die over de waarde van het 
lichamelijk onderzoek. 

9. De goede bedoelingen van miheu-beschermingsorganisaties vallen m het niet bij 
de nadelige effecten van het autogebruik van hun leden. 

10. Wellicht dat de voor Kosovo ingezamelde knuffeldieren van pas komen ter 
verlichting van het nijpend tekort aan WC-papier m de vluchtelingenkampen. 

Joost Jöbsis, 28 april 1999 
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