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Stellingen behorende bij het proefschrift 

"Epidemiological and biochemical aspects of progression in multiple sclerosis" 

Groningen, 16 januari 2008 

1. Progressie van MS is een van de leeftijd afhankelijk fenomeen. (dit proefschrift) 

2. Primaire en secundaire progressie beginnen op een gelijke leeftijd. ( dit proefschrift) 

3. Het begin van de progressieve fase van MS is waarschijnlijk de beste epidemiologische 
maat voor progressief axonaal verval en dient daarom als eindpunt in epidemiologische 
studies te worden gebruikt. ( dit proefschrift) 

4. Het effect van immuunmodulerende middelen op het begin van secundaire progressie 
bij MS dient onderzocht te worden in een bij voorkeur publiekelijk gefinancierde geran
domiseerde gecontroleerde studie. ( dit proefschrift) 

5. Familiaire primair progressieve MS is een interessante beloopsvorm voor genetisch on
derzoek bij MS. ( dit proefschrift) 

6. Vermoeidheid en depressie zijn niet geassocieerd met het beloop van MS. ( dit proef-
schrift) 

7. Sigarettenroken heeft geen invloed op progressie bij MS. (dit proefschrift) 

8. Het tijdstip van geboorte heeft geen invloed op progressie bij MS. ( dit proefschrift) 

9. Oligoclonale banden in de liquor en perifere oxidatieve stress zijn niet geassocieerd met 
progressie bij MS. ( dit proefschrift) 

10. De concentratie van neuron specifieke enolase in het perifeer bloed is mogelijk bruikbaar 
als marker voor progressie bij MS. ( dit proefschrift) 

11. Het grondbeginsel van medisch handelen primum non nocere ("ten eerste: doe geen 
schade") komt tegenwoordig in gedrang door weinig werkzame, mogelijk schadelijke en 
slecht onderzochte, maar zeer goed geadverteerde behandelingen. 

12. Klinische studies die door hun opzet geen klinisch nuttige informatie kunnen opleveren 
zijn onethisch, en artsen die patienten in zulke studies includeren, brengen deze patienten 
schade toe. 

13. Het is zeer belangrijk om naar de patient te luisteren, want de patient verraadt u de 
diagnose. (Sir William Osler) 

14. Wat artsen doen is de patient vermaken, terwijl de natuur de kwaal geneest. (Voltaire) 

15. Als niemand u ooit tegenspreekt, betekent dat niet zondermeer dat u altijd gelijk hebt. 
Het kan ook betekenen dat niemand graag met u praat. 

16. Holland is de enige door de mens gemaakte structuur die vanaf de maa �1nibalar is. 
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