1. Neuronale antistof diagnostiek dient bij iedere patiënt met een onverklaarde status
epilepticus te worden verricht. (dit proefschrift)
2. De ACES score helpt bij patiënten met focale epilepsie te selecteren bij wie neuronale
antistof diagnostiek geïndiceerd is. (dit proefschrift)
3. Immuuntherapie leidt vaker en sneller tot aanvalsvrijheid dan behandeling met antiepileptica in patiënten met epilepsie met een autoimmuun etiologie. (dit proefschrift)
4. De kans op chronische epilepsie na een doorgemaakte autoimmuun encefalitis is klein
en anti-epileptica zijn dan ook meestal niet langdurig nodig. (dit proefschrift)
5. Hoewel het functionele herstel vaak goed is, is er een hoge lijdensdruk en afname
van schoolprestaties na anti-NMDAR encefalitis door aanhoudende vermoeidheid en
cognitieve problemen. (dit proefschrift)
6. De prevalentie van zeldzame aandoeningen in de Europese gemeenschap is 6-8%.
Desondanks, is het doen van goed onderzoek naar behandelingen of diagnostische
mogelijkheden lastig vanwege heterogeniteit en geografische spreiding. (Whicher,
Orphanet J Rare Dis, 2018)
7. De bevindingen van MRI onderzoek van de hersenen alleen bij kinderen met
cerebrale parese zijn onvoldoende om een uitspraak te doen over prognose; hierbij
spelen ook mate van ontwikkeling, omgevingsfactoren en aard van het letsel een
grote rol. (NICE guideline, 2017)
8. Checkpoint remmers zijn een doorbraak in de behandeling van verschillende
maligniteiten, maar door toxiciteit dient men zeer alert te zijn op een scala aan
ernstige (neurologische) autoimmuun ziekten. (Johnson, Lancet Oncol, 2020)
9. Dochters profiteren van het positieve rolmodel van een carrière georiënteerde
moeder. Ze hebben vaker een goede baan met toezichthoudende functie en gaan
vaker gelijkwaardige relaties aan. (Mc Grinn, Work Employment and Society, 2018)
10. Treinreizigers zijn over het algemeen fysiek actiever en hebben minder overgewicht
dan autoreizigers. (RIVM)
11. Vragen die je niet kan beantwoorden zijn vaak veel beter dan antwoorden die je niet
kunt betwijfelen. (Yuval Noah Harari, 21 Lessons for the 21th century)

