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Stellingen
Behorende bij het proefschrift

Precision-cut liver slices: an ex vivo model for the early onset and
end-stage of liver fibrosis
door Inge M. Westra

1. Fibrotische leverslices zijn een geschikt model om het effect van antifibrotische middelen te
onderzoeken (dit proefschrift).
2. Langdurige incubatie van leverslices van gezonde mensen en ratten is een adequaat ex vivo
model om het mechanisme van het ontstaan van leverfibrose te onderzoeken (dit
proefschrift).
3. De PDGF-pathway speelt een belangrijke rol in de activatie van stellaat cellen en fibroblasten
tijdens het ontstaan van leverfibrose in leverslices, terwijl in fibrotische leverslices de TGFβpathway een prominentere rol speelt in de verdere activatie van stellaat cellen en
fibroblasten (dit proefschrift).
4. Het gebruik van humane leverslices geeft een betere voorspelling van het antifibrotisch
effect van een geneesmiddel dan het gebruik van ratten leverslices (dit proefschrift).
5. Het aantal proefdieren dat nodig is voor het onderzoek naar leverfibrose kan drastisch
gereduceerd worden als het leverslice-model standaard gebruikt gaat worden, zowel bij het
testen van potentiële geneesmiddelen als bij het onderzoek naar de mechanismen van
leverfibrose (dit proefschrift).
6. Wetenschappelijk onderzoek is niet alleen goed voor het vergroten van kennis en inzicht
over een specifiek onderwerp, maar ook voor de persoonlijke ontwikkeling van de
promovendus.
7. Onderzoek en hardlopen vertonen veel overeenkomsten, de route is vaak nog
onbekend aan het begin en doorzettingsvermogen is onontbeerlijk.
8. Het overmatig nuttigen van alcoholische dranken op een congres over leverfibrose is een
voorbeeld van dweilen met de kraan open.

