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Stellingenn behorend bij het proefschrift 
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1.. Gebruik makend van een voldoende aantal amplificatiecycli kan in een PCR reactie 
dee expressie van ieder gen in elk willekeurig weefsel worden aangetoond. 
(C.Sarkarr & S.S.Sommer. Science 1989, 244; p331-4) 

2.2. Naamgeving van genen en eiwitten kan een onderzoeker op het verkeerde been zetten: 
Extracellularr matrix protein 1 bevindt zich intracellulair, (dit proefschrift) 

3.. SMAP31 is een kandidaatgen voor CHT-patienten met schildklier dysgenesie en 
eenn congenitale hartafwijking, (dit proefschrift) 

4.. De in silico TPE analyse, hoewel moeilijk te snappen, is simpel uit te voeren, dit in 
tegenstellingg tot de in vitro kwantitatieve RT-PCR techniek, die gemakkelijk te snappen 
enn moeilijk uit te voeren is. (dit proefschrift) 

5.. Het tot expressie brengen van alleen de jodide symporter NIS om tumoren te kunnen 
behandelenn met radioactief jodium is een grove onderschatting van het ingenieuze jodium 
metabolismee in de schildklier. (M.LSchipper et al. Cancer Research 2003, 63; pl333-8) 

6.. Het grote aantal verschillende unieke humane SAGE tags geeft aan dat de huidige 
schattingg van het aantal humane genen op basis van de DNA sequentie van het humane 
genoomm te laag is. (S.Saha & V.Velculescu. Nature Biotechnology 2003,19; p508-12) 

7.. Het 'vergeten' van negatieve resultaten ten gunste van positieve resultaten staat in 
dee weg van goed en realistisch wetenschappelijk onderzoek. 

8.. Het onvermogen van veel wetenschappers om DNA technologie begrijpelijk te maken 
voorr een breed publiek zal het invoeren van veelbelovende technieken ter verbetering 
vann de gezondheidszorg vertragen. 

9.. De opmerking "ik geloof het" is een uiting van onwetendheid. 

10.. Het gebruik van zogenaamde 'slimme bommen' maakt oorlog niet minder dom. 




