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STELLINGEN BEHORENDE BIJ HET PROEFSCHRIFT

GENE-ENVIRONMENT INTERACTIONS IN INFLAMMATORY BOWEL DISEASE
Emphasis on smoking and autophagy

1. Een verstoorde driehoeksverhouding tussen de genetische opmaak van de mens, 
microbiële samenstelling in de darm en blootstelling aan omgevingsfactoren dragen 
bij aan het ontstaan van in�ammatoire darmziekten (IBD). (dit proefschrift)

2. Sigarettenrook bevat duizenden sto�es;  het is dan ook  bijzonder moeilijk om 
daarvan één aan te wijzen die verantwoordelijk is voor het remmend e�ect op 
gereguleerde celdood van darmepitheelcellen en T-cellen. (dit proefschrift)

3. Muizen zijn een slecht “experimenteel model” om het e�ect van sigarettenrook 
op darmontsteking te bestuderen, omdat ze geen HSPA6 gen hebben. (mede dit 
proefschrift) 

4. Het feit dat het merendeel van de Kaukasische populatie de ATG16L1 risico-mutatie 
heeft, impliceert dat naast het negatieve e�ect van deze mutatie op de ziekte van 
Crohn, het evolutionair ook positieve e�ecten heeft gehad. (mede dit proefschrift)

5. Roken is “goed” voor het colon en “slecht” voor het ileum is een betere omschrijving 
 dan dat het  “goed” zou zijn voor colitis ulcerosa en “slecht” voor de ziekte van Crohn.

6. Sigarettenrook verhoogt de metabole activiteit in verschillende celtypen, wat niet 
noodzakelijkerwijs resulteert in actievere rokers. (dit proefschrift)

7. You can judge someone’s true character by the way it treats animals. (Ghandi)

8.  “Ik heb geen tijd” is een van de meest verkeerd gebruikte excuses. Immers als je geen 
tijd meer hebt, dan ben je dood en kun je dat niet meer zeggen. Dus zolang je leeft 
heb je tijd, waarschijnlijk heb je een andere prioriteit en dat kost tijd!

9. Do not look back and grieve over the past for it is gone. Do not be troubled about the 
future for it has not yet come. Live in the present and make it so beautiful, it will be 
worth remembering. (Ida Scott Taylor)

10. Alleen “BEESTEN”  dragen bont. (bontvoordieren.nl)

11. The only person you are destined to become is the person you decide to be. (Ralph 
Waldo Emerson)

12. Er bestaat geen grotere liefde dan onvoorwaardelijke moederliefde.

Anouk Regeling - 8 oktober 2014

Regeling_Stellingen.indd   1 01-09-14   15:48


