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STELLINGEN 

 
behorende bij het proefschrift 

 
Kirsten A. Baken 

Maastricht, 15 november 2007 

 
 

1 Toxicogenomics is een bruikbaar instrument om immuunsuppressie te detecteren,  

mits gebruik wordt gemaakt van een geschikte dosering, blootstellingsduur en statistische  

analyse (dit proefschrift).  

  

2 Een plausibele oplossing voor het langlopende vraagstuk omtrent het primaire 

werkingsmechanisme van TBTO, is dat inductie van apoptose een vroeg effect is dat  

voorafgaat aan remming van celdeling (dit proefschrift). 

  

3 De bevinding dat remming van celproliferatie ten grondslag ligt aan immuunsuppressie  

is niet nieuw, maar daarom niet minder belangrijk. Dat een geavanceerde techniek als 

genexpressie-analyse het stopzetten van de celcyclus als voornaamste werkingsmechanisme 

detecteert, illustreert de betekenis van dit fenomeen voor de immunotoxicologie (dit proefschrift). 

  

4 De mogelijkheid bestaat dat het gezegde ‘baat het niet dan schaadt het niet’  

niet van toepassing is wanneer het gaat om consumptie van probiotica-bevattende  

producten (dit proefschrift). 

  

5 In tegenstelling tot wat vaak wordt beweerd met betrekking tot microarray-analyse,  

is deze techniek voor wat betreft het aantonen van toxiciteit niet altijd gevoeliger dan  

klassieke testmethoden. 

  

6 Sinds genexpressieprofilering zijn intrede heeft gedaan in het wetenschappelijk onderzoek  

is de benaming ‘messenger RNA’ niet enkel meer van toepassing  op de boodschap die deze 

moleculen overbrengen aan het cellulaire mechanisme dat eiwitproductie reguleert,  

maar ook op de boodschap over de toestand waarin de cel zich bevindt die wordt overgebracht 

aan de onderzoeker. 

  

7 Zo duidelijk als het is dat de dosis van een stof de giftigheid bepaalt,  

zo lastig is het om de relevantie van doseringen en van gemeten effecten te bepalen. 

  

8  The beginning of knowledge is the discovery of something we do not understand (F. Herbert). 

  

9  You can’t be a beacon if your light doesn’t shine (met dank aan Claartje). 

  

10 De belangrijkste dingen in het leven zijn geen dingen. 

 
 

 
 


