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Stellingen 
 

Behorende bij het proefschrift 
 

“Arming drug carriers to disable the Hepatic Stellate Cell:  
The targeted delivery of apoptosis inducing drugs to the fibrotic liver” 

 
door Werner I Hagens 

17 november 2006 
 
1.  Middelen die apoptose veroorzaken kunnen bij de juiste cel in de lever 

worden afgeleverd (dit proefschrift). 

2. Hoewel het is aangetoond dat gliotoxine een antifibrotisch effect heeft in 

dier experimenten (Wright M.C. et al 2001 Gastroenterology (121) p685), is 

het aan te bevelen deze stof selectief te sturen naar de juiste plek (dit 

proefschrift). 

3. De selectieve afgifte van selectieve COX-2 remmers komt heel precies (dit 

proefschrift). 

4. De apoptose-inducerende stof gliotoxine zal eerst een naamsverandering 

moeten ondergaan voordat het als therapie gebruikt kan worden. 

5. De revolutie in eetgewoonten gaat sneller dan de evolutie van het 

spijsverteringssysteem. Derhalve is het verstandig om weer besjes en 

nootjes te eten ipv een hamburger met friet. 

6. Het gecontroleerd toestaan van doping in de wielersport doet niets af aan 

de wielerliefde van de toeschouwer. 

7. Het promoveren op 17 november zorgt ervoor dat deze datum nog meer 

waarde krijgt binnen de familie Hagens (17 november 2004, promotie 

Vincent E. Hagens). 

8. Het placebo-effect is niet aanwezig in proefdieren. 

9. Niet de politieke koers, maar het imago van de lijsttrekker is de 

belangrijkste speerpunt voor een politieke partij. 

10. De bezuinigingen van de universiteit staan haaks op de ontwikkeling van 

de Nederlandse kenniseconomie. 

11. Een schaatser begeeft zich graag op glad ijs. 

12. Met monnikenwerk wordt niet alleen moeilijk geduldwerk bedoeld, maar 

ook het brouwen van trappistenbier.  

 


