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De detectie van paraneoplastische anti-neuronale antistoffen in het serum van
een patiënt heeft een specificiteit van bijna 100% voor het stellen van de
diagnose paraneoplastisch syndroom, en dient derhalve te leiden tot onderzoek
naar een onderliggende maligniteit.
DU proefschrift.
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Het hoge percentage auto-antistoffen in patiënten met een paraneoplastisch
syndroom van het centrale zenuwstelsel ondersteunt de hypothese dat deze
patiënten een genetische predispositie bezitten voor het ontwikkelen van autoiml11uunreacties welke de zeldzaamheid van het voorkomen van de
paraneoplastische syndromen verklaart.
Dit proefschrift.
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De sensitiviteit van de bepaling van paraneoplastische anti-neuronale antistoffen is enerzijds sterk afhankelijk van de gebruikte detectiemethoden en
anderzijds van de criteria gebruikt voor het klinisch stellen van de diagnose.
Dit proefschrift.
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Het nut van het onderzoek naar anti-neuronale antistoffen in patiënten met een
paraneoplastisch syndroom moet vooral worden gezocht in de identificatie van

nieuwe tumor-antigenen en de ontwikkeling van mOlloclonalen voor immunoimaging en illlnlllllo-therapie bij maligniteiten.
Dit proefschrift.
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Voor een betrouwbare detectie van paraneoplastischeanti-neuronaleantistoffen
is het noodzakelijk dat zowel de immuno-histochemische als de immuno-blot
methode worden gebruikt.
Dit proefschrift.
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Helaas is het enige lichtpuntje bij de patiënt met een paraneoplastisch
syndroom van het centrale zenuwstelsel de fluorescentie marker waannee de

anti-neuronale antistoffen in zijn serum worden aangetoond.
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De emotionele waarde van een proefschrift voor de promovendus is
onafllankelijk van de wetenschappelijke waarde ervan.
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Als men één speld in een hooiberg vindt wil dat nog niet zeggen dat de boerin
een naaister is.
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De door artsen veel gebruikte uitdrukking "we kunnen ook niks doen" is vaak
een eufemisme voor Bwe kunnen ook niks doenII.
Bert Keizer in "Hel refreill is

Heill'~

10 Door het huidige opleidingssysteem in de geneeskunde dreigt de onzekerheid
van de jonge alts-assistent groter te worden dan die van de pati~nt.
II Een auto is vaak een noodzakelijk kwaad. Derhalve dient men er zoveel
mogelijk van te genieten.
12 De hoogte van de betaalde verzekeringspremie is omgekeerd evenredig met de
minimale botsingssnelheid die noodzakelijk is voor het verkrijgen van een
whiplash.
13 De groeiende concurrentie rond de financiering van onderzoeksprojecten leidt
er toe dat de incidentie van ziekten door de onderzoeker zodanig wordt
overschat, dat iedereen zou moeten lijden aan minstens één dodelijke ziekte.
14 De even simpele als fantastische natuurlijke verhoudingen van het octaaf(l :2),
de kwint (2:3) en de kwart (3:4) bezitten een absoluut harmonische
samenklank en ruimtelijke uitdrukking. Een architect dient zich derhalve te
laten leiden door de wetten van de muziek.
15 Alles komt terug.

