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STELLINGEN N 
Behorendee bij het proefschrift 
"Biochemicall  and genetic aspects of mevalonate kinase and its deficiency" 

1.. Ontregeling van isoprenoïd biosynthese kan leiden tot koorts en ontsteking (dit 
proefschrift). . 

2.. De vraag of verhoging van lichaamstemperatuur bij patiënten met hyper-IgD 
syndroomm leidt tot koorts en ontsteking, kan gezien worden als een kip of ei probleem 
(hoofdstukk 8). 

3.. Monogenetische ziekten blijken steeds vaker een multifactorièle aandoening (in het 
gevall  van Hyper-IgD syndroom, hoofdstuk 7). 

4.. Zonder bevolkingsonderzoek kan er geen uitspraak gedaan worden over de relatie 
tussenn genotype en fenotype (in het geval van Hyper-IgD syndroom, hoofdstuk 7). 

5.. De moeilijkste stap bij het oplossen van de etiologie van een ziekte is het 
onderscheidenn van pathogenese en epiphenomenen, een beetje geluk kan daarbij 
helpenn (hoofdstuk 3). 

6.. Het feit dat V377 in het mevalonaat kinase enzym meer dan 18A verwijderd is van de 
actievee site, betekent niet per definitie dat een conservatieve verandering naar lie geen 
instabiell  of inactief eiwit oplevert (Fu et al., J. Biol. Chem. 2002 en hoofdstuk 8). 

7.. Mevalonaat zelf zou in potentie koortsperiodes bij Hyper-IgD syndroom patiënten 
kunnenn voorkomen^>f onderdrukken (dit proefschrift). 

8.. Behalve de overeenkomsten in klinische verschijnselen van Hyper-IgD syndroom 
patiëntenn en patiënten met andere periodieke koorts syndromen, zijn er geen 
aanwijzingenn voor een gemeenschappelijke pathogenese. 

9.. In algemene zin had kroonprins Willem-Alexander gelijk toen hij zei dat onderzoek 
slechtss een mening kan zijn. 

10.. De waarde van 'back-to-back' gepubliceerde artikelen neemt toe als ze ook nog in een 
proefschriftt verschijnen. 

11.. Het grootste gevaar van het gebruik van 'Jip en Janneke taal' in zowel politiek als 
wetenschapp schuilt in persoonlijk succes met als mogelijk gevolg te veel arrogantie. 

12.. Een sterk FC Limburg kan een positieve bijdrage leveren aan het beeld van Limburg, 
eenn zwak FC Limburg kan maar beter niet opgericht worden. 




