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Stellingen  

behorende bij het proefschrift 

Delivery of biologicals  

Sustained release of cell-specific proteins in fibrosis 

 

1. Celspecifieke afgifte van therapeutische eiwitten in doelwitcellen is mogelijk via ziekte-

specifieke receptoren zoals de PDGFβ receptor (dit proefschrift). 

2. Polymere microsferen zijn geschikt voor de langdurige, gecontroleerde afgifte van PDGFβ-

receptor gestuurde therapeutische eiwitten (dit proefschrift). 

3. Interdisciplinaire samenwerkingen zijn van belang voor de progressie van 

wetenschappelijk onderzoek, want alleen ga je sneller maar samen kom je verder (dit 

proefschrift, naar een Afrikaans gezegde). 

4. De zoektocht naar een nieuwe, effectieve behandeling van fibrose zou zich moeten 

richten op het verminderen van de fibrogene activiteit van de myofibroblast (dit 

proefschrift).  

5. Succes is een waardeloze leraar (afgeleid van Bill Gates). 

6. Voor innovatie is het beter om negatieve resultaten te delen, in plaats van deze als 

mislukkingen te verbergen. 

7. Bij het nastreven van vooruitgang in de wetenschap geldt: vooruit is niet altijd rechtdoor 

(afgeleid van Martin Bril). 

8. Elk PhD project zou (deels) gekoppeld moeten zijn aan een tweede project, omdat dit de 

groei, het werkplezier en de wetenschappelijke opbrengst voor beide aio’s kan vergroten. 

9. Het grootste probleem in communicatie is dat men doorgaans niet luistert om te 

begrijpen, maar men luistert om te reageren. 

10. De laboratoriumvaardigheden van een (farmaceutisch) wetenschapper zijn te meten door 

zijn/haar gerechten te proeven. 
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