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Stellingen

 1. PMH is een relatief nieuwe entiteit, die indien de juiste diagnostiek wordt toegepast, ook goed 
te onderscheiden is van andere huidafwijkingen die gepaard gaan met hypopigmentatie. 

  (Dit proefschrift)

 2. PMH komt wereldwijd voor, maar wordt waarschijnlijk vaker gediagnosticeerd in landen waar de 
bevolking een donkere huid heeft, omdat de lichte vlekken gemakkelijker te herkennen zijn.

  (Dit proefschrift)

 3. Gebaseerd op een afname van melanine-vorming en een verandering in de distributie 
van melanosomen lijkt hypopigmentatie in PMH het gevolg te zijn van een veranderde 
melanogenese.

  (Dit proefschrift)

 4. Antibacteriële therapie is effectiever dan anti-inflammatoire therapie bij de behandeling van 
PMH.

  (Dit proefschrift)

 5. Hypothetisch gezien is het mogelijk dat een tot nog toe ongedefinieerde Propionibacterium 
species een stof uitscheidt die regulerende fatoren binnen de keratinocyt beïnvloedt, wat leidt 
tot de waargenomen verandering in melanosomen-morfologie bij PMH. 

  (Dit proefschrift)

 6. Het bedenken van een toepasselijke naam voor nog onbekende bacteriële isolaten is een 
kunst op zich. 

 7. Het kan nooit de bedoeling van medisch wetenschappelijk onderzoek zijn dat als uitkomst 

daarvan ziekten nog moeilijker kunnen worden begrepen.
  (J.D. Bos)

 8. It is not the strongest that survive, nor the most intelligent, but the ones most responsive to 
change.

  (C. Darwin)

 9. Een zichzelf respecterende samenleving dient er alles aan te doen, om te voorkomen dat haar 
burgers worden vernederd.

  (W.J. Relyveld)

 10. Challenges are gifts that force us to search for a new center of gravity. Don’t fight them. Just 
find a different way to stand. 

  (O. Winfrey)

 11. Imagination is more important than knowledge.  
  (A. Einstein) 

 12. Have no fear of perfection, you’ll never reach it. 
  (S. Dali)


