Stellingen proefschrift:

Klinische implicaties van het Treacher Collins syndroom
1.

Aangezien de in dit proefschrift gevonden preva lentie van obstructief slaa p apneu in
Treacher Collins (41 % volwassenen, 54% kinderen) een onderschatting is van de werkelijke
preva lentie, is routinematige screening op obstructief slaap apneu bij alle Treacher Collins
patiënten noodzakelijk. (dit proefschrift)

2.

Bij alle patiënten met Treacher Collins syndroom en obstructief slaap apneu dient
een (slaap)endoscopie van de bovenste luchtweg plaats te vinden om het niveau van
obstructie vast te stellen en moeten therapeutische opties voor obstructief slaap apneu op
dit niveau worden aangepast. (dit proefschrift)

3.

Gehoorsondersteuning dient vanaf een jonge leeftijd te worden aangemeten in Treacher
Collins syndroom om de belangrijkste functionele klacht op latere leeftijd te verminderen
c.q. te voorkómen. (dit proefschrift)

4.

Bij obstructief slaap apneu zij n overdag bepalingen van malondiald ehyde, tumor necrosis
factor a, interleukine 6 en high sensitivity C- reactive protein geen goede markers om
oxidatieve stress of inflammatoire respons in syndromale craniosynostose ofTreacher
Collins syndroom te bepalen; de waarde van deze markers gemeten gedurende de nacht
dient onderzocht te worden. (dit proefschrift)

5.

De geschatte incidentie van Treacher Collins synd room is een onderschatting van de
werkelijke incidentie gezien de milde fenatypische expressie in sommige patiënten.
Hierdoor wordt deze patiëntcategorie prenatale counseling onthouden en kan de
genmutatie inclusief (toekomstige) comorbiditeit onbewust worden doorgegeven.
(dit proefschrift, OMIM/ 154500)

6.

Gebruik van Non-Steroldal Anti-inflammatory Drugs direct postoperatief zou gestaakt
moeten worden gezien het de kans op postoperatieve naadlekkage in niet-electleve
colarectale chi rurgie vergroot. (JAMA Surgery, 2015)

7.

Het bestrijden van een van de bekendste exportprod ucten van Colombia in de"War
on drugs" is maar matig succesvol gezien de financiële afhankelijkheid, cultivatie
mogelijkheden van plantageboeren en de persisterende wereldwijde vraag naar cocaïne.
(United Nations, 2014)

8.

Spaans is na Chinees de meest gesproken taal ter wereld; het structureel ontbreken
van onderwijs in deze taa l in Nederland is een beperking voor onze mondialisering.
(Ethnologue: languages of the World, 2013)

9.

Eén van de redenen waarom de 'impact factor' een slechte kwaliteitsmaat is voor een
wetenschappelijk tijdschrift, is omdat slechts 15% van de artikelen verantwoordelijk is voor
de helft van de citaties. (BMJ, 1997)

10.

Het spaareffect van een conventionele spaarlamp is maar matig in het licht va n een LED.
(Philips, Eindhoven)

11 .

Not everything that counts can be counted, and not everything that can be counted
counts. (Aibert Einstein)

