Stellingen behorend bij het proefschrift

MOVING FORWARD ON ACQUIRED DEMYELINATING SYNDROMES
DIAGNOSIS, DISEASE COURSE AND OUTCOME
1.

Anti-AQP4 en anti-MOG geassocieerde aandoeningen hebben een lage incidentie:
respectievelijk (bijna) 1 per miljoen en 2 per miljoen inwoners. (dit proefschrift)

2.

Met de gereviseerde McDonald 2017 criteria kan diagnose MS vaker gesteld worden bij
kinderen met een 1e aanval van acquired demyelinating syndromes (ADS), ongeacht de
leeftijd. (dit proefschrift)

3.

Biomarkers, zoals soluble CD27 in CSF en neurofilament light chain in zowel CSF als
serum, zijn geassocieerd met diagnose MS in kinderen met een 1e aanval van ADS
zonder encefalopathie. (dit proefschrift)

4.

Anti-MOG positieve kinderen met recidiverende ziekte worden met verscheidene
middelen behandeld door het ontbreken van goede behandelrichtlijnen bij deze groep.
Een deel van deze kinderen zijn prednisonafhankelijk en lopen risico op een recidief bij
afbouw. (dit proefschrift)

5.

Kinderen met een doorgemaakt ADS houden geregeld restklachten met onder andere
cognitieve problemen. Adequate follow-up voor lange termijn is daarom geïndiceerd.
(dit proefschrift)

6.

Shared-care tussen het specialistisch centrum en het verwijzend centrum kan grote
voordelen met zich brengen voor de patiënt, mits er adequate informatie-uitwisseling
en communicatie is tussen de betrokken partijen.

7.

Overheidsinstanties moeten de leiding nemen om ouders meer bewust te laten worden
van de negatieve gevolgen van veelvuldig smartphonegebruik bij kinderen en jongeren.

8.

Medicine is part science, part art. Performance-productivity is one side of the coin…
The other side, the art, is the human face of medicine. We should have both sides for
real quality – The Seventh Element of Quality: The Doctor-Patient relationship, Michael
D. Mendoza et al.

9.

Promoveren gaat uiteraard over de inhoud van de projecten, maar vooral ook over de
ontwikkeling van de promovendus: de manier van denken, grenzen leren kennen, de
weg vinden, zoeken. Niet altijd vinden. Opnieuw zoeken, en ontdekken – gebaseerd op
‘Louter Promoveren’

10. Adequate nurturing - defined as health, nutrition, security and safety, responsive
caregiving, and early learning - in the first three years of life is especially important for
the child to attain its full potential - Lancet Early Childhood Development series 2017
11. To thine own self be true – Hamlet, William Shakespeare
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