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Stallingan bahoranda bij hat proafschrift
Identification of genes other than the hlgh-penetrance genes Involved In colorectal
and/or breast cancer susceptibility.
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Het HLA-gebied speelt bij de genetische gevoeligheid voor het ontstaan van
dikkedarmkanker geen rol van betekenis (dlt proefschrift)o

2o

In het HLA-gebied ligt een erfelijke factor die betrokken is bij het ontstaan van
borstkankero Het aantal vrouwen dat borstkanker krijgt made als gevolg van daze
erfelijke factor is grater dan het aantal vrouwen dat borstkanker krijgt door mutaties
in BRCA 1 en BRCA2 (dit proefschrift)o
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Mutaties in het CHEK2 gen zijn op ean laagpenetrante manier betrokken bij hat
ontstaan van borstkanker en dikkedarmkanker (dlt proefschrift)o

4o

Met betrekking tot de genetische gevoeligheid voor het ontstaan van borstkanker is
er geen posltieve interactie tussen het HLA-risicohaplotype en de CHEK2 11OOdeiC
mutatie (dit proefschrift)o

5o

Subgroepanalyse kan essentieel zijn bij het onderzoeken van erfelijke factoren (dit
proefschrift)
0
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Het is moeilijker om een associatie met een laagpenetrante erfelijke factor uit te
slulten dan daze aan te toneno
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Een schatting op individuele basis van het genetisch bepaalde risico met op grand
daarvan een specifiek screeningsprogramma is met name interessant voor
dikkedarmkankero
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Bij het naar buiten brengen van onderzoeksresultaten in de pers is grate
voorzichtigheid geboden (naar aanleiding van het persbericht dat linkshandige
vrouwen 40% meer kans zouden hebben om borstkanker te krijgen, Ramadhani et
al., BMJ, 2005)o

9o

De kleur van het sporttenue is van invloed op de uitkomst van de wedstrijd.

10.

Bij idiopatische mentale retardatie behoort array-CGH van het genoom tot het
aanvullend onderzoeko

11.

De echte sex (biologische vereniging) van je ouders vindt in je eigen lichaam plaats
(gedurende de meiose) (Gerard te Meerman).

12.

De gelukkigste mens is degene die de interessantste gedachten heeft (Timothy
Dwight).

13.

Bij zeggen wat je denkt is het belangrijk het denken niet te vergeten.

14.

In elk proefschrift staan typefouten, echter meestal niet in het eerste woord.

Mirjam de Jong, Groningen, 28 november 2005

