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Stellingen 

Behorende bij het proefschrift "High dimensional data analysis for new insight in ovarian cancer 

phenotypes" 

1. De geringe overlap tussen de verschillende prognostische genexpressieprofielen voor het 

ovariumcarcinoom komt deels doordat veel meer dan de ge'identificeerde genen predictieve 

informatie bevatten. (dit proefschrift) 

2. Ribosomale eiwitten (zoals RPS13, RPL27, RPS20) zijn goede kandidaten voor normalisatie 

van RT-PCR experimenten. (dit proefschrift) 

3. Het 86-genexpressieprofiel van primaire hoog stadium sereuze ovariumcarcinomen toont een 

verschil tussen patienten met een slechte en een relatief goede overleving. (dit proefschrift) 

4. Een fenotype permutatietest dient standaard uitgevoerd te worden wanneer een 

onafhankelijke dataset niet voor handen is om de generaliseerbaarheid van een prognostisch 

profiel te testen. (dit proefschrift) 

5. Activatie van de proteasome route leidt tot platinum resistentie en kortere overleving van 

patienten met een ovariumcarcinoom. (dit proefschrift) 

6. Vanwege 'multiple testing' problematiek en de betere signaal-ruis-verhouding kunnen 

cellulaire processen beter ge'interpreteerd worden aan de hand van gecorreleerde genen 

(Transcriptional System Regulator scores) dan individuele genexpressie signalen. (dit 

proefschrift) 

7. Het bepalen van de activatiestatus van intracellulaire routes in tumoren identificeert patienten 

die baat hebben bij therapieen specifiek gericht op deze intracellulaire routes. (naar aanleiding 

van Nature 2008;452:564-570) 

8. 'Expression quantitative trait loci' (eQTL) mapping vormt een belangrijke schakel tussen 

'Genome Wide Association Studies' en de biologische interpretatie van loci die bijdragen aan 

complexe ziekten. (naar aanleiding van Nat Rev Genet 2009;10:184-94) 

9. Grotere flexibiliteit in studiedesign, definities, uitkomstmaten en analytische methodes in een 

wetenschappelijk gebied, verkleint de kans dat de onderzoeksresultaten waar zijn. (naar 

aanleiding van JPA Ioannidis in PLoS Med 2005;2:e124) 

10. Op sequencing gebaseerde expressieanalyse zal de microarray methode vervangen voor het 

bestuderen van het transcriptoom, vanwege de uitstekende specificiteit, sensitiviteit, 

reproduceerbaarheid en de betere kwantitatieve nauwkeurigheid (naar aanleiding van Nat Rev 

Genet 2009;10:57-63 

11. Missing a train is only painful if you ran after it. (Nassim Nicholas Talell4---------, 
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