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Stellingen n 

behorendee bij het proefschrift 

Mitochondriall Trifunctional Protein in disease and development 

1.. MTP- en LCHAD-deficiëntie horen thuis in de differentiaal diagnose van cardiomyopathie, 

hypotonie,, perifere neuropathie, failure to thrive en cholestase (dit proefschrift). 

2.. Hydrops foetalis en intra-uteriene groeiretardatie kunnen symptomen zijn van een lang-keten 

vetzuuroxidatiestoorniss (dit proefschrift). 

3.. De hoge incidentie van HELLP-syndroom en AFLP in moeders die zwanger zijn van een LCHAD- of 

MTP-deficiëntt kind wordt vooral veroorzaakt door een verstoorde placentaire vetzuuroxidatie (dit 

proefschrift). . 

4.. De pasgeboren kinderen van vrouwen die tijdens hun zwangerschap een ernstige vorm van HELLP-

syndroomm of een AFLP doormaakten, behoren onderzocht te worden op de aanwezigheid van een 

aangeborenn deficiëntie van de lang-keten vetzuuroxidatie (dit proefschrift). 

5.. Niet alleen MCAD-deficiëntie, maar ook de lang-keten vetzuuroxidatiestoomissen moeten worden 

opgenomenn in het neonatale hielprik-screeningsprogramma, omdat hierdoor zowel de mortaliteit 

alss de morbiditeit kan worden verminderd (dit proefschrift). 

6.. Lang-keten vetzuuroxidatie is van belang tijdens de vroege ontwikkeling van het humane embryo 

(ditt proefschrift). 

7.. Het verrichten van promotie onderzoek tijdens de opleiding tot medisch specialist leidt ertoe dat 

menn van beiden niet optimaal kan genieten. 

8.. Kennis is nog geen wijsheid (A. Schopenhauer). 

9.. Als Nederland een kenniseconomie wil blijven, zal zij er zorg voor moeten dragen dat haar 

kennisdragerss van voldoende financiële middelen worden voorzien. 

10.. Wetenschap is de titanische poging van het menselijk intellect zich uit zijn kosmische element te 

verlossenn door te begrijpen (W.F. Hermans). 

11.. Als artsen meer tijd aan een gedegen anamnese zouden besteden, zou dit leiden tot een 

aanzienlijkee besparing van ziektekosten. 

12.. Elk afscheid is de geboorte van een mooie herinnering (Michelangelo). 

Lisettee den Boer, 18 december 2003 
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