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Stellingen behorende bij het proefschrift

3D ATLAS OF HUMAN EMBRYOLOGY
New insights in human development
1.

Menselijke embryo’s hebben geen pronephros (dit proefschrift).

2.

Het relatieve opstijgen van de nieren tijdens de embryonale periode is geen
verklaring voor de typische vorm van hoefijzernieren. Het blijkt juist de
arteria mesenterica inferior te zijn die afdaalt (dit proefschrift).

3.

Dat de gonaden relatief korter worden wekt ten onrechte de indruk dat zij
afdalen tijdens de embryonale ontwikkeling (dit proefschrift).

4. Neuraalbuisdefecten
beperken
zich
niet
tot
specifieke
voorkeurslokalisaties, dus het wordt tijd de single-site closure theorie nieuw
leven in te blazen (dit proefschrift).
5.

De vigerende theorie over kieuwboogkraakbeenvorming bij de mens is
Haeckeliaans en zegt meer over de fylogenetische dan over de
ontogentische ontwikkeling van het menselijke halsskelet (dit
proefschrift).

6. Ieder mens heeft niet één-, maar tweemaal in een baarmoeder vertoefd.
Eenmaal als kind bij de moeder, en eenmaal als eicel in haar gonaden tijdens
haar eigen prenatale ontwikkeling (dit proefschrift).
7.

Het maximaal aantal ingestelde labels in Amira werkt als een belemmering
voor wetenschappelijk onderzoek.

8. Een waar embryoloog dient niet alleen de Engelse, maar ook de Duitse en
Franse geschreven taal machtig te zijn.
9. In den beginne was er epiblast (Kees de Jong).
10. We weten meer over de maan dan over onze eigen embryonale
ontwikkeling.
11. Nadenken is zilver, meedenken is goud.

Bernadette S de Bakker, 10 januari 2018

