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Stellingen behorende bij het proefschrift 

Oxidative stress responses in hepatocarcinogenesis: 
Unravelling the mechanisms using a toxicogenomics approach 

Lize Deferme

1. Het bestuderen van tijdsafhankelijke cellulaire effecten door middel van tijdsserie-
analyse is van meerwaarde voor het beter begrijpen van de moleculaire
mechanismen van toxiciteit. (Dit proefschrift)

2. Oxidatieve stress induceert specifieke genexpressies profielen welke verschillen
tussen lever- en darmcellen. (Dit proefschrift)

3. Oxidatieve stress is geen effect dat specifiek is voor niet-genotoxische
carcinogenese en is daarom ongeschikt om onderscheid te maken tussen
genotoxische en niet-genotoxische carcinogenen. (Dit proefschrift)

4. De aanwezigheid van zuurstofradicalen en de hierdoor geïnitieerde oxidatieve
DNA schade in HepG2 cellen induceren een sterk dynamische response van het
transcriptoom die onder controle staat van het methyloom. (Dit proefschrift)

5. Het beter begrijpen van specifieke mechanismen van oxidatieve stress,
geïnduceerd door chemische stoffen zoals medicijnen en carcinogenen, is de
basis voor de valorisatie van nieuwe testen die tot een betere risicobeoordeling
van nieuwe en reeds bestaande stoffen leiden. (Dit proefschrift)

6. Om de huidige risicobeoordelingen van stoffen te verbeteren, en hierbij kosten en tijd
te besparen, is het van belang dat ook negatieve uitkomsten gepubliceerd worden.

7. De dosis van een stof is niet de enige bepalende factor van toxiciteit; zo is het
risico op niet-repareerbare cellulaire schade na een langdurige blootstelling in
vergelijking met een korte blootstelling aan eenzelfde dosis, vaak groter.

8. Een gerichte vraagstelling in het veld van toxicogenomics is zeer relevant,
aangezien een grote dosis aan complexe data tot een persoonlijke staat van
(oxidatieve) stress leidt en toxisch voor de productiviteit zal zijn.

9. Als je één fout maakt, herhaal deze dan minstens nog 2 keer zodat je mislukking
statistisch significant is.

10. Het verloop van een promotietraject is zoals het maken van een verre reis, bij
vertrek moet je je eigen weg zoeken, onderweg verrijk je jezelf met nieuwe
invloeden en kennis, en je arriveert met een koffer overvol aan ervaring, kennis,
vriendschap maar vooral ook mooie herinneringen.

11. “When you’re curious, you find lots of interesting things to do” (Walt Disney)




