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Stellingen
Behorende bij het proefschrift

Effect of Flavonoids on Fetal Programming
Implications for Cancer Susceptibility
Kimberly Vanhees
Maastricht, 13 juni 2012
1.

Genisteïne en quercetine behoren beide tot de groep van flavonoïden, maar zetten
verschillende processen in het lichaam in gang. Deze bevinding geeft aan dat de
effecten van één enkele flavonoïd niet naar de gehele groep geëxtrapoleerd mag
worden. (dit proefschrift)

2.

In de toxicologie wordt vaak gesteld dat de dosis van een stof het effect bepaald.
Echter, de kans dat gezondheidseffecten daadwerkelijk optreden is mede
afhankelijk van de periode in het leven waarin de blootstelling plaatsvindt. (dit
proefschrift)

3.

Hoewel prenatale blootstelling aan genisteïne en quercetine de kans op kanker
lijkt te verminderen door het positief beïnvloeden van het antioxidant
verdedigingssysteem en het carcinogeen metabolisme op latere leeftijd, kan
tegelijkertijd bij personen met een verminderd DNA herstel systeem het risico op
leukemie verhoogd worden. (dit proefschrift)

4.

De bevinding dat de veranderingen in gen expressie in volwassen muizen, die in
utero blootgesteld werden aan genisteïne of quercetine, samenvallen met
veranderingen in DNA methylering, geeft aan dat epigenetische aanpassingen op
jonge leeftijd als langdurige cellulair ‘geheugen’ kunnen dienen. (dit proefschrift)

5.

Flavonoïden worden als voedingssupplement in hoge dosissen commercieel
aangeboden. Daarom is het des te belangrijker dat de effecten van flavonoïden op
het ongeboren kind onderzocht dienen te worden.

6.

Het concept ‘nature versus nurture’ dient vervangen te worden door ‘nature and
nurture’, omdat in de praktijk beide begrippen onlosmakelijk met elkaar
verbonden blijken te zijn.

7.

Wijsheid begint bij het zien van gevolgen.

8.

De uitspraak van R.D. Rogers: “We're drowning in information and starving for
knowledge” is zeer toepasselijk op de recente ontwikkelingen in de zogenaamde
–omics technologieën, waarin meer data wordt verzameld dan we op dit moment
kunnen begrijpen.

9.

Ondanks dat België en Nederland 2 aparte landen zijn met verschillende
gewoontes, wordt een 4 jaar durend promotie onderzoek uitgevoerd door een
Belgische in Nederland niet gezien als buitenlandse werkervaring.

10. Na afwijzing van een manuscript wordt ditzelfde manuscript doorgaans versterkt

door het opnemen van de kritieken van de referenten. Toch resulteert dit vaak in
de afname van de impact factor waarin het manuscript uiteindelijk gepubliceerd
wordt.

