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Stellingen 

behorende bij het proefschrift 

Fatty liver disease: From pathogenesis to pharmacotherapy 

Bregje van de Wier 

Maastricht, 5 juli 2016 

1. Een verhoogde citraatspiegel draagt zeer waarschijnlijk bij aan oxidatieve stress in 

NAFLD. (dit proefschrift) 

 

2. SOD2 in de lever beschermt niet tegen het ontstaan van NASH. (dit proefschrift) 

3. Een proefdiermodel dat alle aspecten van humane NAFLD nabootst bestaat niet, 

hooguit een deelaspect van NAFLD kan worden onderzocht. (dit proefschrift) 

 

4. NAFLD is een ziekte veroorzaakt door multipele hits en vraagt dus om een 

behandeling met multipele aangrijpingspunten. (dit proefschrift) 

 

5. Flavonoïden zijn met zowel metabole, anti-inflammatoire als antioxidant werking 

ideale kandidaten voor een farmacotherapeutische behandeling van NAFLD. (dit 

proefschrift) 

 

6. Een advies voor een medicamenteuze behandeling van NAFLD om ontsteking 

geinduceerde fibrose te voorkomen is waardevol en makkelijker op te volgen dan 

een verandering van leefstijl. 

 

7. Om goed te communiceren, moet je niet te veel kletsen. 

 

8. Gedurende een promotietraject leer je kritisch te kijken naar je eigen hypothesen en 

de hypothesen van anderen. Hierdoor worden de discussies met je begeleiders in de 

loop van het promotietraject uitgebreider en uitdagender. 

 

9. Dat er in het verpleeghuis nog maar weinig patiënten met NAFLD gezien worden 

zou verklaard kunnen worden door onderdiagnostiek, een lagere prevalentie onder 

de huidige generatie verpleeghuisbewoners of een slechte prognose van patiënten 

met NAFLD. 

 

10. Er was niet alleen kennis, maar ook organisatietalent en doorzettingsvermogen 

nodig om dit proefschrift af te ronden. 


