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1. De kans op het vinden van een mutatie in het L1CAM gen hangt af van het aantal 

klinische kenmerken bij de patient en het aantal aangedane familieleden van 

deze patient (dit proefschrift). 

2. Mutaties in het L1CAM gen leiden vaker dan gedacht tot een ernstig ziektebeeld 

bij meisjes (dit proefschrift). 

3. lnformatie over de betrokkenheid van genomische variaties bij een aandoening 

kan het best warden verkregen door vergelijking met de genomische sequenties 

van de meest aan de mens verwante dieren. 

4. In het licht van stelling 3 zou het 1000 Genomes Project niet alleen het humane 

genoom van een groat aantal mensen moeten onderzoeken, maar juist ook het 

genoom van nauw aan de mens verwante dieren. 

5. Ten onrechte wordt de invloed van silent en missense mutaties op de mRNA 

splicing vaak niet onderkend en daarom niet onderzocht (dit proefschrift). 

6. Het vergaren van kennis over het effect van mutaties op de functionaliteit van 

genproducten verdient een even hoge prioriteit als het steeds sneller kunnen 

genereren van veel sequentiedata. 

7. Vaten communiceren vaak beter dan mensen. 

8. Nadenken suggereert ten onrechte dat dit achteraf dient te geschieden. 

9. Voor sommige schaatscoaches is het de verkeerde baan. 

10. lndien de regering onvoldoende scoort, is er feitelijk sprake van een kabinetniet. 
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