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1 
Onze huidige kennis van de biologie van zaadcellen levert geen voorultzichlen op 
voor oniwikkelIng van een XfY spermascheldingslechniek mei een opbrengsl die 
hoog genoeg Is voor routinematige kunstmallge inseminatie. 
Dit proefschrift 

2 
In legenslelling lol wal eerder werd aangenomen, worden in de spermalogenese 
een aanlal X·chromosomale genen na voltooIIng van de meiotlsche delingen 
gelranscrlbeerd. 
Dit proefschrift 

3 
Klinieken die Ihans preienderen X· en V-spermalozoa Ie kunnen schelden, zouden 
ni el vanwege elhische redenen verboden moelen worden, maar vanwege hel 
voorspiegelen van nlel waar Ie maken verwachtingen. 

4 
De aanwezigheid van 100.000 nucleotide sequenties afkomstig van hel reverse 
transcriptase gen In hel genoom van muis en mens geeft aan, dal In zoogdiercellen 
reverse transcriptase vooral ziJn eigen mRNA als tempiale gebruikt. 
Brookfield (1995) Current Blol5, 255·256. 

5 
Onder mannen die vanwege een zeer lage of geen produktie van spermalozoa 
alleen nakomelingen kunnen verkrijgen mei behulp van intracytoplasmatlsche 
sperma Injectie (ICSI), eventueel na lestisbloptle, is hel percenlage mei een 
genellsch defecl als oorzaak voor de Infertililelt veel hoger dan de 20% die met de 
lol dusver uitgevoerde screenlngen gedelecteerd Is. 
Maag et al. (1996) Hum Reprod 11, Abstract Baak 1, 223. 
Stuppia et al. (1996) Cytogenet Cell Genet 72, 155·158. 
Vogt et al. (1996) Hum Mol Genet 5, 933·943. 

6 
De essentiële functie van hel door de spermacel geleverde SPE-11 eiwil bij de 
embryogenese van Caenorhabditis elegans geeft aan, dat mogelijk ook bij 
zoogdieren hap lolde expressie van sommige genen in spermatiden nlel voor 
spermalogenese maar voor vroege onlwlkkeling van hel embryo van belang Is. 
Browning and Strome (1996) Development 122, 391·404. 



7 
De toename van het aantal runderen met bovine sponglform encephalopathy 
(BSE) tot 1993 In Engeland is waarschijnlijk het gevolg van te veel gebruik van 
runderhersenen en te weinig gebruik van mensenhersenen. 

8 
De testikels bij de mens zijn, vergeleken met veel andere zoogdieren, relatief 
klein, hetgeen een aanwijzing Is dat vrouwen sinds onheuglijke tijden overwegend 
monogaam zijn. 
Short (1996) Acta Paediatrica, in press. 

9 
Het principe van "goed nieuws Is geen nieuws" wordt bevestigd door de grote 
publieke aandacht voor berichten betreffende de mogelijke achteruitgang van 
zaadkwaliteit van mannen gedurende de laatste decennia, terwijl artikelen die 
wijzen op gelijkblijvende zaadkwaliteit veel minder naar voren worden gebracht. 

10 
In Nederland, hebben de zich als dierenvriend beschouwende kaUenbeziUers veel 
meer muizenlevens op hun conto dan de wetenschappelijke onderzoekers. 

11 
Met de radio aan op drie, zakt de creativiteit naar nul. 

12 
Wetenschap versus kunst: 

Two·dimenslonal electrophoresls isn'l scienee, il is art (Greg Fenner, 
onderzoeker, BARG, Verenigde Staten). 

Het maakt nlel uil wat voor type onderzoek er gedaan wordl, op elke 
afdeling zie je iedereen alleen maar pipetteren (Joop ledema, A.V. vormgever, 10-
DLO, Lelystad). 




