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Stellingen behorend bij het proefschrift: 

 

 

 

Dietary folate, genetic variation and DNA 
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Stefan C. de Vogel, 18 juni 2009 

 



 

1. Een relatief hoge folaatinname via de voeding verhoogt mogelijk het risico op 

het krijgen van dikkedarmtumoren met mutaties in APC of BRAF genen bij 

mannen (dit proefschrift). 

 

2. Methionine en vitamine B2 beschermen mogelijk alleen tegen 

dikkedarmkanker bij individuen bij wie geen, of zo weinig mogelijk zeldzame 

varianten voorkomen van genen die coderen voor DNA methyltransferases en 

folaat metaboliserende enzymen (dit proefschrift). 

 

3. Naast folaat metaboliserende enzymen spelen de methyltransferases DNMT3b 

en EHMT2 een belangrijke rol in de carcinogenese van dikkedarmkanker (dit 

proefschrift). 

 

4. Een tweeledige rol van folaat in de carcinogenese van dikkedarmkanker kan 

niet alleen worden toegeschreven aan een mogelijk schadelijk effect van 

foliumzuursuppletie, maar ook aan folaten die van nature in de voeding 

voorkomen (dit proefschrift). 

 

5. Foliumzuurfortificatie van voedingsmiddelen zou moeten worden afgeraden 

zolang er aanwijzingen zijn dat een hogere inname tumorgroei kan 

bevorderen en de langetermijneffecten niet kunnen worden ingeschat. 

 

6. Er bestaat controverse over de definiëring van het “CpG Island Methylator 

Phenotype (CIMP)” in dikkedarmkanker; dit maakt studies naar dit 

methyleringsfenotype moeilijk vergelijkbaar. 

 

7. Hoewel zogenaamde “genome-wide association studies” belangrijke nieuwe 

inzichten kunnen opleveren over genetische factoren die betrokken zijn bij de 

carcinogenese, mag het belang van het toetsen van hypothesen gebaseerd op 

een gerichte selectie van genen nooit uit het oog worden verloren. 

 

8. De term genetisch polymorfisme betekent dat er van een gen verschillende 

verschijningsvormen bestaan; deze wordt echter in de literatuur vaak ten 

onrechte gebruikt om alleen een zeldzame variant in het DNA aan te duiden. 

Desondanks is het een goede term, maar dient deze wel correct gebruikt te 

worden. 

 

9. Als met eigen onderzoek een vooraf gestelde hypothese niet kan worden 

aanvaard is dat misschien een teleurstelling, maar gelukkig zit het plezier ook 

in het geloven van de juistheid van een dergelijke hypothese. 

 

10. Wie in de literatuur duikt over moleculaire routes naar dikkedarmkanker moet 

goed kunnen zwemmen. 

 

11. Na de geboorte van een baby verandert je huishouden in een industrie. 


