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Stellingen behorende bij het proefschrift:

MicroRNAs and epigenetics in chemical carcinogenesis
An integrative toxicogenomics-based approach
Linda Rieswijk
Maastricht, 20 januari 2016 om 12:00 uur
1.

MicroRNA-expressie veranderingen zijn veelal stofspecifiek en
zijn daarom niet geschikt als voorspellers voor in vivo
genotoxiciteit- en carcinogeniciteitstesten (dit proefschrift).

2.

MicroRNA-expressie veranderingen zijn van toegevoegde waarde, als
het gaat om het bestuderen van het werkingsmechanisme van
genotoxische- en niet-genotoxische carcinogene verbindingen (dit
proefschrift).

3.

Aan leverkanker gerelateerde, persistente en epigenetisch
veranderde genen en microRNA’s in vitro zijn veelbelovende
biomarker kandidaten voor chemisch-geïnduceerde (hepato-)
carcinogenese (dit proefschrift).

4.

Het vergelijken van genexpressieresultaten met een signatuur,
gebaseerd op patiëntendata, is een cruciale stap in het identificeren
van relevante en persisterende biomarkers (dit proefschrift).

5.

Mechanistische informatie is cruciaal voor de ontwikkeling van
zogenoemde “Adverse Outcome Pathways”, en draagt daarmee bij aan
de risicoanalyse van potentiele humane carcinogenen.

6.

Bij de ontwikkeling van alternatieven voor dierproeven zal de
grootst mogelijke vooruitgang geboekt worden, door het
openlijk publiceren van negatieve of onduidelijke resultaten.

7.

Verbeterde visualisatie methodes zullen bijdragen aan een beter
begrip van complexe en dynamische biologische systemen.

8.

In het kader van de valorisatie van onderzoeksresultaten, aangaande
het ontwikkelen van alternatieve testen voor dierproeven, moet de
overheid meer geld investeren in de oprichting van innovatieve
bedrijven door universiteiten. Deze extra impuls voor de
kenniseconomie zal de concurrentiepositie van de universiteit
verbeteren en ontstaat er de mogelijkheid om door middel van
spin-off bedrijven onderzoeksresulaten te commercialiseren
(valorisatie).

9.

Alles wat mis kan gaan, zal mis gaan (Edward A. Murphy).

10. Het zijn de kleine details die van vitaal belang zijn. Kleine dingen
laten grote dingen gebeuren (John Wooden).
11. Wat wij weten is een druppel, wat wij niet weten een oceaan (Sir Isaac
Newton).

