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Stellingen 
behorend bij het proefschrift 

The biology of human hematopoietic stem and progenitor cells in acute myeloid leukemia, 
aging and autologous transplantation 

 
1. Binnen de totale populatie aan leukemische cellen bestaan er duidelijke verschillen in de 

genexpressie patronen van CD34-positieve en CD34-negatieve acute myeloïde leukemiecellen. 
(dit proefschrift) 

 
2. MEIS1 lijkt onmisbaar voor de proliferatie van nucleophosmine gemuteerde acute myeloïde 

leukemiecellen en is daarom een interessant doelwit voor therapie. (dit proefschrift) 
 

3. Een abnormale cytoplasmatische lokalisatie van het nucleophosmine eiwit wordt niet altijd 
veroorzaakt door een conventionele nucleophosmine mutatie. De uitspraken 'nucleophosmine 
gemuteerd' en 'nucleophosmine cytoplasmatisch positief' zijn dus geen synoniemen van elkaar. 
(dit proefschrift) 

 
4. Het beenmerg van patiënten ouder dan zestig jaar regenereert significant minder goed na een 

autologe stamceltransplantatie dan het beenmerg van patiënten jonger dan vijftig jaar. (dit 
proefschrift) 

 
5. De stam- en voorlopercellen in het beenmerg van patiënten die een autologe 

stamceltransplantatie hebben ondergaan, moeten meer prolifereren om het lichaam van een 
normale hoeveelheid bloedcellen te voorzien en zijn daardoor kwetsbaarder voor bijvoorbeeld 
chemotherapie. (dit proefschrift) 

 
6. The total replicative potential of hematopoietic stem cells is ultimately limited by their proliferative 

history. (Beerman et al. Cell Stem Cell 2013) 
 

7. Meer kennis over de uitkomsten van reanimatie door adequate informatieverstrekking leidt tot 
een afname van de wens gereanimeerd te willen worden. (Volandes et al. JCO 2013) 

 
8. In tegenstelling tot de erytrocyt, is het voor de mens van belang in zijn flexibiliteit de kern in de 

gaten te houden. 
 

9. Selectie aan de poort van de opleiding geneeskunde brengt risico’s met zich mee en dient zeker 
niet alleen op communicatieve vaardigheden te worden gebaseerd. 

 
10. Het beeld dat een ander van je heeft, hoort bij die ander en niet bij jou. (Freek de Jonge) 

 
11. De waarde van een team is niet af te leiden uit het aantal doelpunten, scoren buiten speeltijd is 

minstens zo belangrijk. 
 
 
Carolien Woolthuis, 29 mei 2013 


