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Stellingen

Behorende bij het proefschrift

Genetic Origin of Dupuytren’s Disease and Associated Fibromatosis

Guido H.C.G. Dolmans

1. Genoomwijde associatiestudies kunnen nieuw inzicht geven in de ziekteprocessen 
betrokken bij het ontstaan van een ziekte (dit proefschrift).

2. De aanblik van een hand met de ziekte van Dupuytren kan aanstootgevend werken (dit 
proefschrift)

3. Negen genetische loci, inclusief zes loci die WNT genen herbergen, zijn betrokken bij de 
genetisch gevoeligheid voor de ziekte van Dupuytren (dit proefschrift).

4. Ondanks de kleine oppervlakte van Nederland zijn er duidelijke genetische verschillen 
tussen de populatie in het noorden en het zuiden van het land (dit proefschrift).

5. Het WNT2 locus is geassocieerd met zowel de ziekte van Dupuytren als de ziekte van 
Peyronie, hetgeen suggereert dat deze ziektes een gedeelde genetische achtergrond 
hebben (dit proefschrift).

6. Diathese kenmerken bij patiënten met de ziekte van Dupuytren zijn gerelateerd aan het 
dragen van meer risico allelen (dit proefschrift).

7. Het hypothese-vrij zoeken naar genetische variatie betrokken bij een ziekte is een grote 
klus, maar relatief eenvoudig ten opzichte van het verklaren van de betekenis van deze 
variatie.

8. In 1831 werd de ziekte van Dupuytren beschreven door een Franse chirurg, baron 
Guillaume Dupuytren. Bijna 200 jaar later is de wijze van ontstaan van deze ziekte nog 
steeds niet geheel opgehelderd.

9. An expert is a person who has made all the mistakes that can be made in a very narrow 
field (Niels Bohr, Danish physicist and Nobel Prize winner).

10. Er is geen correlatie tussen de uitwendige relaxedheid van de promovendus en zijn 
productiviteit.

11. Het bezuinigen op de administratieve ondersteuning en verplaatsing van deze taken 
naar de medici leidt niet tot het terugdringen van de kosten in de zorg.


