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Stellingen 

1. Recombinant congene stammen zijn een goede 'tool' voor lage resolutie mapping 

van genen in complexe ziektes. 

2. Voor hoge resolutie genetische mapping zijn andere methodes, zoals F2 kruisingen of 

'expression profiling', beter geschikt dan het gebruik recombinant congene 

stammen. 

3. In de genetica zien we dat we vaak de keuze hebben tussen hoge resolutie en lage 

statistische power of lage resolutie en hoge statistische power. Zelfs de nieuwe high 

throughput SNP technieken hebben hier weinig verandering in gebracht. 

4. De beste oplossing voor mappen van genen lijkt dus om een combinatie van 

technieken te gebruiken waarbij een lage resolutie methode wordt gebruikt voor 

identificatie van loci waarna hoge resolutie methodes kunnen gebruikt worden voor 

identificatie van kandidaat genen. 

5. Comparative genomics, waarbij gentische data van verschillende diersoorten worden 

vergeleken, is een erg waardevolle methodiek gebleken in genetisch onderzoek in 

verschillende complexe ziekten. Voor astma genetisch ond�rzoek is dit echter niet 

bruikbaar door gebrek aan genetische data in and ere diersoorten. 

-6. Er zijn reeds veel astma genen ge'identificeerd, maar er is relatief weinig onderzoek 

gedaan naar de functie en rol van veel van deze genen. Astma genetisch onderzoek 

zal de transitie naar meer functioneel onderzoek moeten maken. 

7. Met de huidige genetische studies hebben we de limiet van de mogelijkheden van de 

klassieke statistiek bereikt. Tijd voor innovatie? 

8. Waarom worden in Nederland zoveel PhDs opgeleid, als er daarna voor de grote 

meerderheid toch geen werk voor ze is in Nederland? Of is dit een methode om 

goedkope arbeidskrachten binnen te halen? 

9. Waarom moeten er stellingen toegevoegd worden aan een proefschrift als niemand 

deze gebruikt tijdens de verdediging? 

10. De Pyreneeen zijn het ideale gebergte voor solo alpinisten. Alles is er op menselijke 

maat. Dit betekend echter niet dat de klassieke gevaren van bergsport niet op de 

loer liggen. 


