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Stellingenn behorend bij het proefschrift 

congenitalhypothyroidism.nl l 

1.. Een euthyroid foetaal milieu is belangrijk voor een normale ontwikkeling van de 
hersenen,, de schildklier en het regulatie systeem (dit proefschrift) 

2.. Bij screening hoort het opsporen van patiënten centraal te staan: daarom verdient bij 
congenitalee hypothyreoidie een T4 gebaseerde methode de voorkeur 
(ditt proefschrift) 

3.. De Nederlandse neonatale screening op congenitale hypothyreoidie is ook in staat 
maternalee ziekte op te sporen (dit proefschrift) 

4.. Het setpoint blijf t een punt van discussie (dit proefschrift) 

5.. Voor behandelaars van patiënten met congenitale hypothyreoidie zijn er nog diverse 
puntenn van zorg (dit proefschrift) 

6.. Elk landelijk screeningsprogramma dient gekoppeld te zijn aan een Effect Evaluatie 
(ditt proefschrift) 

7.. Je ziet de meest opvallende dingen tussen neus en lippen door (dit proefschrift) 

8.. Een onderzoeker moet zich blijven afvragen wat hij zich nog niet heeft afgevraagd 

9.. Bij het zoeken naar financiering voor onderzoek behoeft een alom bekend gezegde 
eenn kleine aanpassing: i l 0p ieder potje zit een dekseltje" 

10.. Als afvallen veel energie kost zou het vanzelf moeten gaan 

11.. Het geven van adequate iodiumsuppletie aan zwangere vrouwen is food for thought 

12.. Dit is een stelling 

13.. Zonder het thuisfront was ik niet tot hier gekomen (dit proefschrift) 

Marliess Matthijsse-Kempers 
277 oktober 2006 
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