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Stellingen
behorende bij het proefschrift

Hypoxia, oxidative stress, and benzo[a]pyrene induced carcinogenesis
Marten Schults
Maastricht, 11 december 2012
1.

Het induceren van de HIF-pathway is als een tweezijdig snijdend zwaard: het verandert het
metabolisme van carcinogenen resulterend in meer DNA-schade en het verminderd daarnaast
het herstel van deze schade. (dit proefschrift)

2.

Oxidatieve stress reguleert de expressie van cytochrome P450 1B1 (CYP1B1). De combinatie van
genetische polymorphismen, die de mate van oxidatieve stress en CYP1B1 activiteit
beïnvloeden, bepalen dus gezamenlijk het uiteindelijke biologische effect. (dit proefschrift)

3.

De aanwezigheid van myeloperoxidase in de lever is indicatief voor een verlaagde herkenning en
daaropvolgend herstel van DNA schade. Dit is een mogelijke verklaring voor het verhoogde
leverkanker risico in NASH-patienten. (dit proefschrift)

4.

Roken is voor iedereen slecht, maar voor sommigen nog slechter. (dit proefschrift)

5.

De mogelijkheid om mensen te identificeren die gevoelig zijn voor carcinogenen, zal risico’s met
betrekking tot het ontwikkelen van kanker verminderen, omdat maximale blootstellingsgrenzen
individueel bepaald kunnen worden.

6.

De introductie van het tijdschrift “International Journal of Negative Results” zal leiden tot een
vermindering van de hoeveelheid vruchteloos onderzoek.

7.

Het kritisch rationalisme is niet alleen van toepassing op het trekken van wetenschappelijke
conclusies, maar ook op de opdracht van je begeleider om te kijken of iets al onderzocht is. Een
gevonden onderzoek toont meteen aan dat het al bekend is terwijl je nooit kunt zeggen of iets al
onderzocht is, want er kan namelijk altijd nog een uithoek op het internet zijn waar je niet
gekeken hebt.

8.

Wonderen bestaan bij de gratie van de onwetendheid van de observant. Zoals Simon Stevin al
zei: “Wonder en is gheen wonder”

9.

“It ain't what you don't know that gets you into trouble. It's what you know for sure that just
ain't so” (Mark Twain)

10. Hoe langer je in een rij staat, hoe groter de kans is dat je het gevoel krijgt de verkeerde rij
gekozen te hebben.
11. “Ohne Fehler, ohne Irrtum, gibt es keinen Kampf, kein Streben. Ohne Kampf gibt es keine
Entwicklung” (Julius Spier)

