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1. Het is waarschijnlijk dat benzo(a)pyreen genmutaties kan induceren in 

mannelijke geslachtscellen van muizen, maar het is vooralsnog onduidelijk of 

deze mutaties kunnen worden overgedragen op het nageslacht. (dit proefschrift) 

 

2. De gedachte dat muizen die deficiënt zijn voor het globale genoom-

herstelmechanisme gevoeliger zijn voor mutatie-inductie in spermatogoniale 

cellen is niet terecht. (dit proefschrift)  

 

3. Aangezien een blokkade in de celcyclus en de inductie van apoptose na 

blootstelling aan genotoxische verbindingen twee aan elkaar gekoppelde 

processen zijn, is de bevinding dat het voornaamste verschil in genexpressie in 

de testis tussen wild type en Xpc
-/-
 muizen na blootstelling aan benzo(a)pyreen 

betrekking heeft op een blokkade in de celcyclus, een aanwijzing voor de 

inductie van apoptose. (dit proefschrift) 

 

4. DNA-adducten in mannelijke geslachtscellen kunnen in potentie de gezondheid 

van nakomelingen beïnvloeden. De omzetting van DNA-adducten naar 

kiembaanmutaties is een belangrijker probleem; kiembaanmutaties kunnen 

immers oneindige generaties beïnvloeden.  

 

5. Blootstelling aan milieugevaarlijke stoffen kan de integriteit van het kiembaan- 

genoom aantasten en daardoor de vitaliteit van een populatie verminderen.  

 

6. Het testen van stoffen op mutageniteit in geslachtscellen lijkt overbodig, indien 

mutageniteitstesten met somatische cellen negatief zijn. Immers, er is tot nu toe 

geen enkele chemische verbinding gevonden die alleen mutageen is in 

geslachtscellen. 

 

7. Rokende mannen moeten bij zichzelf te rade gaan of het krijgen van kinderen 

wel verstandig is. 

 

8. Aangezien genetisch genealogisch onderzoek het bestaan van Brabants DNA 

weerlegde, blijft onduidelijk waar ‘De Kracht van Brabant’ vandaan komt. 

 

9. Het onbewuste schrijft, het bewustzijn herschrijft. (Ap Dijksterhuis) 

 

10. Je kunt niet alles hebben in het leven! 


