
Stellingen behorend bij het proefschrift 
 

The Cause and Course of Acquired Demyelinating Syndromes 
Focus on pediatric-onset MS and antibody-associated disorders 

 
1. De lage prevalentie van RIS op de kinderleeftijd maakt internationale samenwerking 

noodzakelijk om de kennis over dit mogelijke preklinische MS stadium te kunnen vergroten. 
(dit proefschrift)  

 
2. De MS risicofactor obesitas is geassocieerd met de samenstelling en voorspelde functie van 

het darmmicrobioom. Dit verdient verdere aandacht als mogelijke (preventieve) 
behandeling van MS. (dit proefschrift) 

 
3. Het toegenomen aantal neuron-gerelateerde eiwitten in liquor en de verhoogde waarde van 

NfL in serum bevestigen de prominente en vroege rol van neurodegeneratie in kinderen 
met MS. (dit proefschrift)  

 
4. Bij een primair progressief beloop van MS op de kinderleeftijd kan er evengoed sprake zijn 

van relevante inflammatie, waardoor het effect van reguliere MS behandeling nagegaan 
dient te worden. (dit proefschrift) 

 
5. Ziektebeelden geassocieerd met anti-MOG en anti-AQP4 antistoffen hebben een 

verschillend klinisch, genetisch en immunologisch profiel en dienen daarom als afzonderlijke 
aandoeningen beschouwd te worden. (dit proefschrift) 

 
6. De diagnose MS geeft zekerheid op een leven vol onzekerheid, waarbij in kinderen met MS 

de kwaliteit van leven afhangt van die van hun ouders. Het is daarom van belang het gehele 
gezin te betrekken in de kinder MS zorg. (O’Mahony et al., Multiple Sclerosis Journal 2022) 

 
7. De eigenaardige en volhardende fout van het menselijk brein is dat het meer geactiveerd 

wordt door positieve dan negatieve resultaten. (Francis Bacon, The Advancement of Learning 
1605) 

 
8. Een standaard ‘opt-out’ procedure voor deelname aan medisch-wetenschappelijk 

onderzoek in academische centra kan zowel de bijdrage als de betrouwbaarheid ervan 
vergroten. 

9. Organisaties hebben evolutionaire en verfrissende invloed van nieuwe generaties nodig om 
sociaal, economisch en ecologisch gezond te blijven. (Aart Bontekoning, Nieuwe generaties 
in vergrijzende organisaties - over evolutie van ons gedrag 2020)  

 
10. Lichaamsbeweging maakt de mens gezonder, gelukkiger en slimmer. (gebaseerd op ‘Physical 

activity fact sheets WHO 2020’)  
 
11. Mogelijk is alleS. (Rogier Q. Hintzen) 
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