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Stellingen

behorende bij het proefschrift

P-glycoproteins and hepatobiliary secretion:
studies on cloning, function, and expression

Guido Jacobus Etienne Johannes Hooiveld
Groningen, 15 december 2000



1. Relatief kleine, quaternaire verbindingen zijn goede substraten voor de ‘drug’-
transporterende P-glycoproteïnes.
dit proefschrift

2. Sterol regulatory element-binding proteins zijn betrokken bij de regulatie van de ratten
Mdr2 genexpressie.
dit proefschrift

3. Dat zelfs in de troonrede “het ontrafelen van het menselijke genoom (…), verbeteringen
van de voedselproductie (…) en onderzoek met menselijke embryo’s” in één adem
genoemd worden, getuigt ervan dat het van essentieel belang is dat er goede
voorlichting komt over bio- en medische technologie.
troonrede, 19 september 2000

4. Naast de laptops en openbaarvervoerjaarkaarten die steeds vaker in de (secundaire)
arbeidsvoorwaarden van promovendi zijn opgenomen, zou juist een financiële
tegemoetkoming voor het uiteindelijke resultaat (het proefschrift) aandacht moeten
krijgen.

5. De enorme publiciteit rondom ‘e-business’ laat helaas onverhuld dat voor het goede
functioneren hiervan toch echt de ‘traditionele’ economie noodzakelijk is.

6. Door het toenemende aantal gevallen van surfverslaving, maar ook door het groeiende
aanbod op internet van apothekers- en gezondheidssites, verdient het aanbeveling om
tijdens het opstarten van de browser de waarschuwing ‘het gebruik van internet kan de
gezondheid ernstige schade toebrengen’ op te nemen.

7. Doordat in de media de aandacht voornamelijk gericht is op misstanden in het
primaire en secundaire onderwijs wordt ten onrechte de indruk gewekt dat deze in het
hoger en wetenschappelijk onderwijs niet aanwezig zijn.

8. Een zachte ‘g’ raak je in ‘Groningen’ niet kwijt.


