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Stellingen
behorende bij het proefschrift

Metabolic and genetic aspects of thiopurine metabolism
1.

Het meten van de activiteit van thiopurine‐S‐methyltransferase voor het
starten van behandeling met thiopurines voorkomt onnodige
gezondheidsschade. (dit proefschrift)

2.

Om nieuwe ziekte‐genvariant associaties te vinden is het niet altijd nodig
‘genome wide assocation’ studies te doen. (dit proefschrift)

3.

Een analyse gebaseerd op bloedspots is slechts zinvol wanneer de te meten
enzymen of metabolieten stabiel zijn. (dit proefschrift)

4.

Het feit dat de effectiviteit van de omzetting van 6‐TITP door het enzym ITPase
even groot is als die van ITP geeft aan dat de thiolgroep de binding en
pyrofosfohydrolyse van 6‐TITP niet beïnvloedt. (dit proefschrift)

5.

De ontdekking van een deficiëntie in een van de subunits van het Conserved
Oligomeric Golgi (COG) complex als oorzaak van een gegeneraliseerd
glycosyleringsdefect geeft aan dat er ook buiten gebaande wegen gezocht
moet worden. (Wu et al., 2004, Nat Med 10:518‐23)

6.

Het succes van de natriuretische peptiden als biomerkers voor hartfalen kan
worden afgemeten aan het aantal artikelen die over dit onderwerp in Pubmed
te vinden zijn.

7.

Lange termijn complicaties bij galactosemie patiënten komen met name voor
in organen die een relatief lage activiteit van galactose‐1‐fosfaat:uridyl
transferase bezitten.

8.

In de besluitvorming over een verdere uitbreiding van de neonatale screening
in Nederland is een grotere participatie van patiënten en ouders van kinderen
met stofwisselingsziekten wenselijk.

9.

Versnippering van laboratoriumdiagnostiek gaat gepaard met hogere kosten
voor de gezondheidszorg.

10. Vaak heb je als promovendus het gevoel tegen de stroom in te moeten
zwemmen. Een zwemdiploma is dus geen overbodige luxe.
11. De aanwezigheid van de Sterre der Zee in Maastricht geeft een Zeeuw een
beetje het gevoel thuis te zijn.
Jacob Adriaan Bakker
Maastricht, 27 oktober 2010

