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Stellingen behorende bij het proefschrift:  

“Movement disorders in inborn errors of metabolism – Characterisation of motor and non-motor 

symptoms” 

 

1. Bewegingsstoornissen zijn een veelvoorkomend probleem bij kinderen en volwassenen met een 

metabole ziekte en ze hebben een grote impact op de kwaliteit van leven en het dagelijks 

functioneren.  -   Dit proefschrift 

 

2. Bewegingsstoornissen bij patiënten met een metabole ziekte en de behandeling hiervan verdienen 

meer aandacht van behandelaars; “What we see depends mainly on what we look for”  -  Dit 

proefschrift / John Lubbock 

 

3. Behandeling van de onderliggende metabole aandoening is vaak onvoldoende om 

bewegingsstoornissen te voorkomen of effectief te verminderen, waardoor symptomatische 

behandeling geïndiceerd is.  -  Dit proefschrift 

 

4. Bij patiënten met een metabole ziekte komen, net als bij patiënten met primaire 

bewegingsstoornissen, niet-motorische symptomen in de vorm van psychische klachten of 

gedragsproblemen vaak voor.  -  Dit proefschrift 

 

5. In klassieke galactosemie verschillen de typen bewegingsstoornissen tussen volwassenen en 

kinderen.  -  Dit proefschrift 

 

6. Bij organische acidurieën is het spectrum van bewegingsstoornissen veel breder dan de beruchte 

gegeneraliseerde dystonie die optreedt ten gevolge van metabole ontregelingen met acute 

encephalopathie.   -  Dit proefschrift 

 

7. Patiënten met Niemann-Pick type C presenteren zich vaak met bewegingsstoornissen en corticale 

myoclonieën zijn hierbij frequent aanwezig.  -  Dit proefschrift 

 

8. Bij GTP-cyclohydrolase deficiënte dopa-responsieve dystonie zijn de veelvoorkomende 

psychiatrische klachten onderdeel van het ziektebeeld en niet secundair aan de motorische klachten.  

-  Dit proefschrift 

 

9. Goed kijken naar de aanwezigheid van bewegingsstoornissen is zeer belangrijk, maar echt begrip 

van degene die tegenover je zit begint bij goed luisteren. Dit laatste geldt niet alleen voor dokters. 

 

10. Kracht bestaat niet uit spieren maar uit een ontembare wil.  -  Mahatma Ghandi 

 

11. Hoe meer je weet, hoe beter je begrijpt hoeveel je niet weet.  -  “Opi” Jan van Dooijeweert 

 

12. Moeizame wegen leiden vaak naar mooie bestemmingen. 


