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Stellingen 
 

Behorende bij het proefschrift 
 

Genetic defects in myeloid malignancies and preleukemic conditions 
 

 
1. Therapie-gerelateerde myeloïde maligniteiten ontstaan uit cellen met preleukemische 

genetische defecten, welke jaren voorafgaand aan het begin van de ziekte aanwezig kunnen 
zijn. - dit proefschrift en Wong et al, Nature, 2014 
 

2. Het ontstaan van myeloïde maligniteiten kan niet uitsluitend verklaard worden door de 
aanwezigheid van leukemie-geassocieerde genetische defecten. - dit proefschrift 

 
3. De aanwezigheid van ringsideroblasten in AML kent een andere genetische achtergrond dan 

het geval is in MDS met ringsideroblasten. - dit proefschrift 
 

4. Patiënten met een TP53mut myeloïde maligniteit kunnen baat hebben bij behandeling met een 
hypomethylerend middel - dit proefschrift en Welch et al, NEJM, 2016 

 
5. In volwassen patiënten die zich presenteren met een myeloïde maligniteit kan sprake zijn van 

een onderliggende kiembaanmutatie. - dit proefschrift 
 

6. Besides the current lack of suitable therapies for CHIP, another major difficulty in eliminating 
a potentially harmful clonal population is that cytoreduction of a dominant clone may actually 
worsen cytopenias due to marrow failure, at least transiently, or allow other mutant clones to 
emerge. - David Steensma, Mayo Clin Proc, 2018 
 

7. Look for causes, not villains. Blaming an individual often steals the focus from other possible 
explanations and blocks our ability to prevent similar problems in the future. - Hans 
Rosling, Factfulness, 2018 
 

8. Het succes van een PhD traject wordt niet louter gereflecteerd door het aantal publicaties en 
de impact factor van vakbladen waarin is gepubliceerd, omdat naast goede ideeën, hard 
werken en de juiste mensen om je heen ook een flinke dosis geluk benodigd is. 
 

9. Instanties die zich bezighouden met internationale betrekkingen kunnen lering trekken uit de 
open sfeer en wederzijdse interesse die aanwezig is tussen werknemers met diverse 
achtergronden in onderzoekslaboratoria. 
 

10. Onderzoek doen is een creatief proces waarbij het net als bij het maken van een schilderij van 
belang is om regelmatig afstand te nemen en het geheel te overzien teneinde eenheid te 
creëren en de juiste accenten te kunnen plaatsen. 
 

11. Maak er wat van 
Als je ontevreden bent 
Nou doe daar dan wat an – Sesamstraat, Maak er wat van!, 1983 
 

Gerbrig Berger, 2019 
 

https://www.goodreads.com/work/quotes/56144100

