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1. Op het moment dat paren geen anticonceptieve maatregelen meer gebruiken, moet ook de 
vader geadviseerd worden om te stoppen met roken. (dit proefschrift)

2. De genetische integriteit van pasgeborenen wordt meer bedreigd door de leefstijl van de 
ouders, dan door blootstellingen aan externe factoren na de geboorte. (dit proefschrift)

3. Ervan uitgaande dat er nauwelijks DNA-transcriptie meer plaatsvindt in volgroeide 
spermatozoa, zijn genexpressie profielen verkregen uit deze cellen een retrospectieve 
weergave van processen die in vroege stadia van de spermatogenese hebben 
plaatsgevonden. (dit proefschrift)

4. Koffieconsumptie heeft naast het bekende, snelwerkende effect op prestatie in het dagelijks 
leven, ook een positief lange termijn effect op de genetische integriteit van het nageslacht. 
(dit proefschrift)

5. Met de huidige kennis van de effecten van genetische schade in spermatozoa op de 
gezondheid van het nageslacht, dient de WHO te overwegen om ook een genetische 
parameter toe te voegen aan de criteria die de kwaliteit van een ejaculaat bepalen.

6. Sinds eind 19e eeuw de fysiologie van de bevruchting werd ontdekt, dacht men lang dat de 
bijdrage van beide ouders op het genoom van het kind gelijk is. Met de voortschrijdende 
kennis van de genetica wordt deze verhouding echter steeds complexer.

7. Het aantal uren praktisch laboratoriumwerk is dankzij moderne technieken sterk gereduceerd. 
De data-analyse is echter complexer en de tijdwinst onder de streep dus nihil.

8. Het semen van een rokende man heeft nog steeds een witte kleur, maar de afname van het 
aantal gezonde cellen in het ejaculaat doet vermoeden dat deze mannen toch op behoorlijk 
zwart zaad zitten.

9. In tegenstelling tot wat hun naam doet vermoeden, vormen de satellieten in het DNA geen 
navigatiesysteem voor spermatozoa die onderweg zijn naar de eicel. De meeste verdwalen 
immers hopeloos en arriveren nooit bij het eindpunt. 

10. Met de stroom mee is tegen de stroom in als je de andere kant op wilt. (uit: All Stars)

11. Promoveren is… na dagen zwoegen op een lab gelukkig zijn met enkele microliters resultaat.

12. De uitdrukking ‘Zo vader, zo zoon’ gaat verder dan het uiterlijk vertoon.

Stellingen
behorend bij het proefschrift
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