
Stellingen behorende bij het proefschrift

Therapeutic targets and translational endpoints in fragile X syndrome

I. De Fmr1 KO muis laat afwijkend sociaal gedrag zien dat gedeeltelijk hersteld kan 

worden door behandeling met een mGluR5-antagonist (dit proefschrift). 

II. Sociaal dominant gedrag van fragiele X muizen in de tube test wordt beïnvloed 

door eerder opgedane sociale ervaringen (dit proefschrift). 

III. Ondanks de eerder aangetoonde afwijkingen in verschillende eiwit-gemedieerde 

signaalroutes, is het vinden van een biochemische marker niet eenvoudig (dit 

proefschrift). 

IV. Met het gebruik van een humaan in vitro model dat de karakteristieke spine 

afwijkingen van het fragiele X syndroom recapituleert, wordt de vertaling van 

onderzoeksresultaten naar de mens eenvoudiger (dit proefschrift). 

V. Alleen het gebruik van een combinatie van farmaceutische middelen die aangrijpen 

op verschillende afwijkende signalerings-routes, zal leiden tot een verbetering van 

de voornaamste symptomen van het fragiele X syndroom (dit proefschrift).

VI. Door het ontbreken van standaard uitkomstmaten voor therapeutische klinische 

trials voor het fragiele X syndroom is het niet mogelijk om de verschillende trials 

onderling goed te vergelijken (gebaseerd op Berry-Kravis E., Pediatr Neurol. 2014 

Apr;50(4):297-302).

VII. De genetische factoren die een rol spelen in een psychotisch syndroom worden 

gedeeltelijk beïnvloed door verschillen tijdens de ontwikkeling in gevoeligheid 

voor de omgeving, ervaringen van sociale uitsluiting en stoffen die de werking van 

het brein beïnvloeden (van Os et al., Nature. 2010 Nov;468:203–212).

VIII. Neanderthalers hebben in vergelijking met de moderne mens een afwijkend 

methyleringspatroon dat beschermend werkt tegen autisme en schizofrenie 

(Gokhman et al., Science April 2014). 

IX. Dieet restrictie beschermt ook tegen leeftijd-gerelateerde functionele 

achteruitgang en ziekte in knaagdieren en apen, en bij de mens wordt het risico 

op diabetes, hart- en vaatziekten en kanker verlaagd (Fontana et al., Science. 2010 

328(5976):321-6). 

X. Griepgevallen in de Verenigde Staten kunnen nauwkeurig worden geschat met 

behulp van Wikipedia zoekopdrachten en tweets van Twitter gebruikers (McIver 

and Brownstein JS, PLoS Comput Biol. 2014 Apr 17;10(4):e1003581).

XI. Logica brengt je van A naar B. Verbeelding brengt je overal (Albert Einstein).


