Steliitlgen
behorende bij het proefschrift

Saethre-Chotzen syndrome
Craniofacial anornalies caused by genetic changes in the TIV!ST gene

1.

:f-ist gebruik V<h"". strikte klinische criteria voor l-let includeren van patiemen in het onderzoek naar het
:;aetke-Chotzen syndroom, excludeert patii:'nteJ:. met een TIVTST mutatie
Dir ;vros(rchrffi

2.

Het Saethre-Chotzen en Muenke syndroom moeten eerder gezien worden als
venegenwoordigers van hetzelfde fenotypische spectrum dan als rwee distincte syndromen.
Dit pmefrchnft

3.

Gezien de verhoogde mutatiefrequentie in het spenna van vaders van kinderen met bet Apert
syndroom op basis van een de novo ontstane FGFR2 mutatie, moet bij een volgende zv:angerschap
de vraag na.ar prenatale diagnostiek gehonoreerd worden.
Dit pro~frchrifl

4.

In het geval van voorkomen van aangezichtsafv.ijkingen, in het bijzonder oogafv.ijkingen zoals
aanvvezig bij bet blepharophimosis-ptosis-epicanthus inversus syndroom {BPES), zonder
craniosynostose in meerdere generaties van 66n familie moet men bedacht zijn op een 'I1VIST
mutatie.
Dit proeftchnjt

5.

Deletie van het T'iY/JST gen of locus alleen is niet genoeg om mentale retardatie te veroorzaken.
Dit pmcjsdmfl

6.

Het loom de moeite een handtr:msplantatie te overwegen in een patient met een posnraumatische
bilaterale amputatie jonger dan veertig jaar, met goede visus en met een stabiel psychologisch profieL
Ho))ius, SER. J Hand Sur/!.; 2001.

7.

Vanuit een embryologisch oogpunt client er onderscheid gemaakt te worden tussen cerebrocraniofaciale dysplasieen en craniofaciale dysplasieen.
VmJJejj-Kccr.r C ct aL C!~ft Palate], 1983.

8.

Verhoging van de IL-12 productie door dendritische cellen als potentiele immunotherapie tegen
astma is alleen zinvol als dit toegepast wordt als primaire preventie.
Kuipers, H. ct aL J Uukoc Bioi, 2004.

9.

De psychologische opmaak van de -ware wiskundige ligt dichter bij die van iemand die zich bezig
houdt met het creeren van schoonheid en het zoeken naar hannonie en perfectie. Hij is totaal
tegenovergesteld aan de praktische man, de technicus, de politicus of feitelijk de zakenman.
Uncle Petros in Vnck Petro.r and Goldbach S Cmy'ecture' door Apostolo.r Do.rciadi.r.

10.

W'i.jsheid begint met de dingen bij hun juiste naam te noemen.
Coi!fuciu.r (551 B.C.479 B.C.)

11.

Deelnemers aan televisieprograrruna's als 'Extreme lviakeover' zijn eerder klanten voor de psychiater
dan voor de plastisch chirurg.

rwee

11arieke de Beer, 13 oktober2004

