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Glycogen Storage Disease type IIIa 

Towards precision medicine 
 

Door Irene Hoogeveen 
 

 
1. Het fenotype van de GSDIIIa patiënt verandert van een vastenintolerant en lever- 

specifieke ziekte op kinderleeftijd naar een chronisch progressieve spieraandoening op 
volwassen leeftijd (dit proefschrift).  

 
2. Ketotische glycogeen stapelingsziekten horen in de differentiaaldiagnose van een kind 

met hyperketonemie zonder hypoglykemie (dit proefschrift).  
 

3. Telemedicine biedt mogelijkheden voor thuismonitoring en data uitwisseling tussen de 
patiënt en zorgprofessional (dit proefschrift).  

 
4. Een generiek noodprotocol is een veilige handleiding voor de preventie van metabole 

ontsporing tijdens intercurrente ziekte voor patiënten met een stofwisselingsziekte 
gepaard gaand met vastenintolerantie (dit proefschrift). 
 

5. Een vetrijk en koolhydraatarm dieet dient overwogen te worden bij jonge GSDIIIa 
patiënten met een hypertrofische cardiomyopathie (dit proefschrift). 

 
6. Exogene ketonen kunnen fungeren als alternatief energiesubstraat voor de spieren van  

volwassen GSDIIIa patiënten met een ernstig spierfenotype tijdens inspanning (dit 
proefschrift). 

 
7. De volwassen GSDIIIa patiënt heeft mogelijk meer analogie met de diabetisch patiënt 

dan ons op dit moment duidelijk is.  
 

8. De taak van de onderzoeker is om wetenschappelijke vragen te stellen, waar de taak van 
de arts is om de klinisch relevante antwoorden te vertalen met en voor de patiënt.  

 
9. It is much more important to know what sort of a patient has a disease than what sort of 

a disease a patient has (William Osler). 
 

10. Once we give up searching for approval, we often find it easier to earn respect (Gloria 
Steinem). 

 
11. Wa’t bang is foar in wiet pak komt nea oer de sleat (Fries gezegde).  

 
 


