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Stellingen behorende bij het proefschrift 

Apoptotic cell death as a target for the 
treatment of acute and chronic liver injury 

Marieke Henriette Schoemaker 

Groningen, 28 april 2004 

1. De mate waarin aile dingen met elkaar verweven zijn in een eel, in het lichaam, in 

het Ieven en in het universum, maakt het v66rkomen van 'toevallige 

gebeurtenissen' zeer onwaarschijnlijk. 

2. De door cytokinen geactiveerde Nuclear factor-kappa B is onmisbaar voor de 

bescherming van hepatocyten tegen apoptose tijdens cholestase. 

Dit proefschrift 

3. Na galgang-ligatie is het anti-apoptotische eiwit Bcl-2 in de lever uitsluitend 

verhoogd aanwezig in het galgangepitheel en niet in de hepatocyten zoals eerder 

is beweerd door Kurosawa H. et a/. in Am J Physio/1997;272:G1587-G1593. 

Dit proefschrift 

4. Het galzuur GCDCA bewerkstelligt na opname via de transporter Ntcp apoptose 

in hepatocyten op een FADD-onafhankelijke manier door beschadiging van de 

mitochondrien. 

Dit proefschrift 

5. Voor het onderzoeken van celdood in normale lichaamscellen zijn primaire cellen 

essentieel en moet het gebruik van (getransformeerde) cellijnen worden 

vermeden, opdat zoveel mogelijk adaptieve mechanismen worden uitgesloten. 

6. Een kritische risico-batenanalyse voor iedere betrokken patient bij klinische 

studies met gentherapie, alsmede eenduidiger regelgeving, moeten bevorderen 

dat deze studies voortgang blijven vinden zodat de ontwikkeling van effectieve 

therapieen voor ongeneeslijke patienten geen vertraging oploopt. 

Nature 2004; 427:779-781 



7. Het gegeven dat de meeste AIO's hun onderzoekstermijn overschrijden zou, in het 

belang van zowel de AIO als de universiteit, aanleiding moeten zijn tot een 

fundamentele verandering in de opleiding van onderzoekers. waarbij eerder een 

verlenging dan een verkorting van de termijn in overweging moet worden 

genomen. 

8. Gezien het ontbreken van discipline bij veel baantjeszwemmers in openbare 

zwembaden zal het instellen van een banensysteem met diverse 

snelheidscategorieen leiden tot een effectiever gebruik van die baden en tot 

minder ergernis. 

9. Het gebruik van Engelse woorden in de Nederlandse taal is geen verrijking als 

daardoor Nederlandse termen in onbruik raken. 

10. Opname van breed toegepaste alternatieve therapieen in het BIG-register (wet 

Beroepen in de lndividuele Gezondheidszorg) moet voorkomen dat aile 

alternatieve geneeswijzen het etiket 'kwakzalverij' krijgen. 

Naar aanleiding van de Volkskrant 1 maart 2004 

11. Omdat geloof een persoonlijke beleving is die nooit mag worden opgedrongen, 

zijn een strikte scheiding tussen godsdienst en staat en individuele ruimte binnen 

een religieuze gemeenschap essentieel. 

12. Geluidsoverlast door bromfietsen, het grate aantal verkeersongelukken waarbij 

bromfietsers onder de 18 jaar betrokken zijn, plus het gegeven dat veel jongeren 

steeds ongezonder Ieven, zouden aanleiding moeten zijn tot het verbieden van 

bromfietsen onder deze doelgroep en het gratis verstrekken van fietsen. 

13. Zelfs al zijn aile deskundigen het met elkaar eens, dan hoeven ze nog geen gelijk 

te hebben. 

Bertrand R ussel (Britse wijsgeer 1872-1970; Nobelprijs literatu ur 1950) 


