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Stellingen behorende bij het proefschrift

Biological therapy in Sjögren’s syndrome
Outcomes and evaluation

1. Gezien de impact van het syndroom van Sjögren op het dagelijks functioneren van 
de patiënt, zijn kwaliteit van leven en arbeidsparticipatie essentiële eindpunten in 
klinische interventiestudies. (dit proefschrift)

2.  Het scoren van ziekteactiviteit door de patiënt (ESSPRI) en door de arts (ESSDAI) 
zijn complementair. (dit proefschift) 

3.  Behandelstrategieën die zich richten op B-cel depletie of remming van B-cel 
activatie zijn effectief voor het syndroom van Sjögren. (dit proefschrift)

4. Patiënten met het syndroom van Sjögren zijn meer gebaat bij onderhoudstherapie 
met rituximab (elke 6 maanden) dan bij ‘on demand’ behandeling. (dit proefschrift)

 
5.  Vooral Sjögrenpatiënten met vroege en actieve ziekte profiteren van behandeling 

met biologische therapie. (dit proefschrift) 

6.  Hoewel combinaties van biologische DMARDs op theoretische gronden 
aantrekkelijk zijn voor de behandeling van het syndroom van Sjögren, is er geen 
bewijs dat combinatietherapie effectiever is dan monotherapie. (dit proefschrift) 

7.  Het niet behalen van een primair eindpunt bij de evaluatie van nieuwe therapieën 
kan leiden tot het ten onrechte afwijzen van deze behandelingen.

8.  De kans dat een artikel geaccepteerd wordt in een ‘high impact‘ tijdschrift is 
mede afhankelijk van het aantal wetenschappelijke vrienden. (naar Prof G Hart, 
director of biological chemistry, John Hopkins University School of Medicine)

9. Het is een omissie dat arbeidsparticipatie niet wordt meegenomen in de 
berekening van de kosten van een QALY. 

10. Vrouwenemancipatie is een gedeelde verantwoordelijkheid voor mannen en 
vrouwen.

11.  Het zou getuigen van visie van het Ministerie van VWS, wanneer de t.b.v. de 
registratie als MKA-chirurg noodzakelijke 2e vooropleiding (geneeskunde of 
tandheelkunde) zou worden bekostigd vanuit het opleidingsfonds. 



12.  Zolang politiek Den Haag de zorgen om de veiligheid in de provincie Groningen 
onvoldoende serieus neemt, moet met de tijd de slogan ‘er gaat niets boven 
Groningen’ worden veranderd in ‘er staat niets meer boven Groningen’.

13.  “The two mules” a fable for the nation. 
 Co-operation is better than conflict.
 Quaker Peace and Service, London.  

Artist anonymous, ca 1930.

14.  Sparend voor later ga je straks ook sparend dood.  
(Uit: later is allang begonnen, Klein Orkest, 1984)

15.  Whatever it is you’re seeking won’t come in the form you’re expecting.  
(Uit Kafta on the shore, Haruki Murakami, 2002)

16.  Angst is mar veur eben, spiet is veur altied. (Daniel Lohues, 2008)

Petra M Meiners, mei 2014


