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          Stellingen behorende bij het proefschrift

From stem cells to Schwann cells

Potential applications of iPS cells and neural crest stem cells

van Ming-San Ma

1. Aangezien tanycyten zowel een rol spelen in neurogenese als in metabolisme blijft hun integratieve 

functie in de humane fysiologie een interessant vraagstuk. (dit  proefschrift)

2. Expressie van pluripotentiefactoren in somatische cellen leidt niet noodzakelijkerwijs tot een 

efficiëntere iPS-inductie. (dit proefschrift)

3. Hoewel de potentie van iPS-cellen voor celtherapie, weefselregeneratie en behandeling van 

humane ziekten algemeen erkend is (Yamanaka, Nobelprijs 2012), moet hun klinische waarde nog 

altijd bewezen worden. (dit proefschrift)

4. (Iatrogene) schade aan de nervus trigeminus of de nervus facialis zou baat kunnen hebben bij 

behandeling met middels iPS-technologie verkregen Schwanncellen.

5. Hoewel generatie van tandweefsel uit iPS-cellen in de toekomst mogelijk zal zijn, zullen dentale 

implantaten waarschijnlijk altijd succesvoller, controleerbaarder en kosten-effectiever blijven.

6. Het gebrek aan aandacht voor gezonde voeding in de artsenopleiding, en in de gezondheidszorg in 

het algemeen, wordt gereflecteerd in het vaak ongezonde dieet van artsen alsook in de kwaliteit 

van de maaltijden geserveerd in ziekenhuizen.

7. In het licht van het feit dat de bescherming van persoonsgegevens in de gezondheidszorg als een 

groot goed wordt beschouwd, is het opmerkelijk dat de privacy van patiënten op grote schaal wordt 

geschonden in de wachtkamers van medische instellingen (door het roepen van namen).

8. In de globaliserende samenleving van tegenwoordig doen ouders er goed aan er rekening mee te 

houden dat de namen die zij hun kinderen geven onbedoelde en onwenselijke associaties in andere 

talen kunnen oproepen.

9. Gezien de inmiddels wijde verspreiding van ‘Afrikaanse’ genen over de verschillende continenten 

kan, vanuit een evolutionair standpunt bezien, de 16e- tot 18e-eeuwse trans-Atlantische slavenhandel 

beschouwd worden als een derde (of vierde) migratiegolf in de Out of Africa-theorie.

10. Hoewel biomedische wetenschappers de term ‘orkestratie’ als synoniem gebruiken voor ‘regulatie’ 

of ‘coördinatie’ (bijv. van genexpressie of epigenetische mechanismen), weten de meeste niet wat 

orkestratie eigenlijk is.

11. De volgorde van de titels ‘MD’ en ‘PhD’ weerspiegelt correct de volgorde van prioriteit voor de 

meeste MD-PhD studenten.

12. Hoewel de naam anders suggereert, en hoewel de creatie ervan de huidige tijd van (bio-) 

technologische vernieuwingen weerspiegelt, zijn iPS-cellen geen product van Apple.

13. ´Musik ist höhere Offenbarung als alle Weisheit und Philosophie.´ – Ludwig van Beethoven


