Apoptosis and proliferation in basal cell carcinoma
Citation for published version (APA):
Tilli, C. (2003). Apoptosis and proliferation in basal cell carcinoma. Universiteit Maastricht.

Document status and date:
Published: 01/01/2003

Document Version:
Publisher's PDF, also known as Version of record

Please check the document version of this publication:
• A submitted manuscript is the version of the article upon submission and before peer-review. There can
be important differences between the submitted version and the official published version of record.
People interested in the research are advised to contact the author for the final version of the publication,
or visit the DOI to the publisher's website.
• The final author version and the galley proof are versions of the publication after peer review.
• The final published version features the final layout of the paper including the volume, issue and page
numbers.
Link to publication

General rights
Copyright and moral rights for the publications made accessible in the public portal are retained by the authors and/or other copyright
owners and it is a condition of accessing publications that users recognise and abide by the legal requirements associated with these
rights.
• Users may download and print one copy of any publication from the public portal for the purpose of private study or research.
• You may not further distribute the material or use it for any profit-making activity or commercial gain
• You may freely distribute the URL identifying the publication in the public portal.
If the publication is distributed under the terms of Article 25fa of the Dutch Copyright Act, indicated by the “Taverne” license above,
please follow below link for the End User Agreement:
www.umlib.nl/taverne-license
Take down policy
If you believe that this document breaches copyright please contact us at:
repository@maastrichtuniversity.nl
providing details and we will investigate your claim.

Download date: 15 Jun. 2021

Stellingen behorende bij net proefschrift
Apoptosis and Proliferation in Basal Cell Carcinoma
CMLJ Tilli, 2003

Naast UV-bestraling speien ook andere factoren een belangrijke rol bij het
ontstaan van een basaalcelcarcinoom.
Drf proefecftnft

In de dermale pappil van de haarfollikel zijn geen stamcellen aanwezig.
D/f proefscftnft

De relatief kleine fractie tumorcellen die progressief genoemd kan worden vormt
een verklaring voor het trage groei proces van het basaalcelcarcinoom.

Verschuiving van de balans tussen apoptose-inductie en apoptose-suppressie
speelt een belangrijke rol in de progressie van het basaalcelcarcinoom.
D/f proefecrtr/ft

Ajoene, een bestanddeel van knoflook, heeft een tumor-verkleinend effect op
het basaalcelcarcinoom.
D/Y proefec/7ri/if

Ontwikkeling van barriere-functie van de huid is niet compatibel met snelle
foetale expansie, maar noodzakelijk voor bescherming tegen omgevingsfactoren.
ßyme <& Hardman, ftoofalsfov/c 23: /nfegumenfary sfrucftvres /n 'Mouse
deve/opmenf: Paffem/ng, morpfrogenes/s a/7d organogenes/s' (2002J.

Het verschil tussen terroristen en vrijheidsstrijders is of de Verenigde Staten
achter nun staan.

In Nederland kunnen jonge wetenschappers vergeleken worden met onze
voetballers; ze krijgen een degelijke opleiding in hun vaderland, maar scoren
meestal in het buitenland.

Niet roken moet mögen.

Het poneren van Stellingen strookt niet met het besef van de beperktheid van
het menselijke verstand.

Het Verenigd Koninkrijk wil immigranten aan verplichte integratie-testen
onderwerpen. Het zou beter zijn eerst de Britse jeugd te leren zieh te gedragen
in het buitenland (zie cartoon).
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