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Stellingen behorende bij het proefschrift

NDRG4
WHEN YOU GET ON THE GUT’S NERVES

1. NDRG4, één van de meest accurate biomarkers voor dikke darmkanker, komt 
niet tot expressie in epitheelcellen, maar in het darmzenuwstelsel: ‘enterisch 
zenuwstelsel’. | Dit proefschrift

2. Men zou het darmzenuwstelsel moeten beschouwen als een speler in de 
pathogenese van dikke darmkanker, omdat het via zijn gespecialiseerde 
communicatievaardigheden het darmepitheel (in-) direct kan beïnvloeden. | Dit 
proefschrift

3. Ondanks de verscheidenheid van de NDRGs, lijken NDRG1, 2 en 4 een remmende 
invloed te hebben op de “key cancer hallmarks” in dikke darmkanker. | Dit proefschrift

4. Darmtumoren die ontwikkelen in NDRG4 knockout muizen worden gekenmerkt 
door een agressiever karakter. | Dit proefschrift  

5. Het niet tot expressie komen van ndrg4 in zebravissen verhindert de vorming van 
een volwaardig ENS, waardoor de darmmotiliteit gedeeltelijk wordt verstoord. | Dit 
proefschrift

6. Hoewel de behandeling van veel patiënten met dikke darmkanker en 
darmneuropathieën nog steeds een uitdaging is, bevat de (tumor) micro-omgeving 
wellicht potentiele targets voor beide ziektebeelden. | Valorisatie van dit proefschrift

7.	 Het	gebruik	van	een	accuraat	antilichaam,	dat	zowel	selectief	als	specifiek	is	voor	
zijn target, is van cruciaal belang voor goed wetenschappelijk onderzoek.

8.	 Ondanks	dat	statistische	significantie	nog	te	vaak	bepaalt	of	een	wetenschappelijke	
ontdekking succesvol is, is het belangrijk dat men zich realiseert dat zelfs het 
kleinste verschil een belangrijke biologische impact kan hebben. | Geïnspireerd op 
V. Amrhein et al 

9. Om het wetenschappelijk landschap te veranderen, heb je niet alleen kennis nodig, 
maar ook “de guts” om nieuwe paden te creëren naar onbekend terrein. 

10. Zowel voor een basketmatch als voor het uitvoeren van wetenschappelijk onderzoek 
geldt hetzelfde principe: door de juiste combinatie van “players” krijg je het beste 
resultaat. 

Nathalie Vaes, 27 september 2019


