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Stellingen behorende bij het proefschrift: 

Inflammatory bowel disease: the genetic background and beyond 

1. Het mooie aan het woord “post” in post-GWAS era is dat het onderzoeksveld open ligt 
voor kansen en er vele strategieën mogelijk zijn voor verder onderzoek in de IBD 
genetica. Dit proefschrift 
 

2. Het prioriteren van SNPs voor replicatie na een GWAS op basis van hun effect op gen-
expressie is een effectieve methode om nieuwe risico loci te ontdekken. Dit 
proefschrift 

 
3. Twee varianten in het PTPN22 locus hebben een differentieel risico effect op de 

ziekte van Crohn en colitis ulcerosa. Dit proefschrift 
 

4. Een parent of origin effect is een van de potentiële bronnen van de nog onverklaarde 
erfelijkheid van de ziekte van Crohn en colitis ulcerosa. Dit proefschrift.  
 

5. Differentiële expressie van T helper 17 pathway genen in PBMCs van IBD patiënten 
wordt waarschijnlijk verklaard door ziekte status en niet door het aantal risico loci 
van een patiënt in het pathway. Dit proefschrift 
 

6. De genetische opmaak van mensen met immuun gemedieerde ziekten is mogelijk 
deels gevormd door vroegere mens-microbe interacties. Jostins L. Nature 2012 
 

7. Het overgrote deel van de erfelijke achtergrond van immuun gemedieerde ziekten 
vloeit voort uit niet-coderende SNPs. 
 

8. Junk DNA bestaat niet. Encode project 
 

9. Iedereen zou ten minste een dag per week vegetarisch moeten eten. Voor de 
productie van 1 kilo kalfsvlees is 100 keer zoveel energie nodig als voor 1 kilo 
aardappelen. Er is 5 keer zo veel land nodig voor de productie van 1kg rundvlees als 
voor 1kg graan. 
 

10. The greatest glory in living lies not in never falling, but in rising everytime we fall. 
Nelson Rolihlahla Mandela 

 
11. Any man who can drive safely while kissing a pretty girl is simply not giving the kiss 

the attention it deserves. Albert Einstein 

 


