Stellingen horend bij het proefschrift
Germ cell tumors in patients with disorders of sex development
Risk factors, initial developmental stages and targets for early diagnosis

1. De immuunhistochemische aankleuring voor OCT3/4 is superieur tov PLAP en c-KIT
voor het herkennen van nog niet volledig uitgerijpte kiemcellen (dit proefschrift).
2. Het zogenaamde “ongedifferentieerde gonadale weefsel” werd nog niet beschreven als
(gonadaal) differentiatie patroon en bevat een hoog risico voor het ontwikkelen van een
gonadoblastoma (dit proefschrift).
3. Vertraagde uitrijping van kiemcellen lijkt een universeel mechanisme bij verschillende
aandoeningen die gepaard gaan met een verhoogde kans op de ontwikkeling van
kwaadaardige kiemceltumoren (dit proefschrift).
4. De aanwezigheid van Y chromosomaal materiaal als risicofactor voor de ontwikkeling van
kiemceltumoren bij patiënten met stoornissen in de geslachtsontwikkeling kan
vermoedelijk beperkt worden tot de aanwezigheid van het TSPY (Testis specific protein-Y
encoded) gen; de aan- of afwezigheid van dit gen(produkt) moet dan ook steeds vermeld
worden in gepubliceerde patiënten reeksen teneinde definitief uitsluitsel hierover te
bekomen. (dit proefschrift).
5. Indien de diagnose CAIS (compleet androgeen ongevoeligheids syndroom) met
zekerheid gesteld kan worden kan gonadectomie, indien gewenst, ten minste tot na de
puberteit uitgesteld worden (dit proefschrift).
6. De doorgedreven echelonnering van de Nederlandse gezondheidszorg schept ideale
opleidingsmogelijkheden voor de Belgische subspecialistische (kinder)arts.
7. Het uitvoeren van een bilio-pancreatische diversie (ingreep volgens Scopinaro) bij
vrouwen op vruchtbare leeftijd roept ernstige ethische vragen op (Cools M et al, Eur J
Pediatr 2006; 165(3): 199-202).
8. Positieve discriminatie van vrouwen is een ondemocratische maar tijdelijk noodzakelijke
maatregel voor het behoud van onze welvaartsstaat.
9. Het investeren in en aanleren van een gezond voedingspatroon is één van de meest
waardevolle geschenken die je aan je kind kan geven.
10. Zwijgen is te verkiezen boven de illusie van glasheldere communicatie (vrij naar Ludwig
Wittgenstein).
11. Ondanks de korte afstand tussen Antwerpen en Rotterdam liggen België en Nederland
mijlenver uit elkaar.

