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Stellingen behorende bij het proefschrift
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Angiogenese is een complex proces dat betrokken is bij 
diverse fysiologische en pathofysiologische processen, 
waarbij tumorangiogenese twee kanten van de medaille heeft. 

Het afbeelden van bloedvaten in levertumoren met behulp 
van meerfasen contrast computer tomografisch onderzoek 
lijkt niet goed overeen te komen met de voor bloedvatvorming 
noodzakelijke expressie van angiogene factoren op moleculair 
niveau. (Dit proefschrift)

Het in kaart brengen van het angiogene moleculaire profiel 
van zowel tumor als het aangrenzend niet-tumorhoudend 
weefsel brengt ons mogelijk een stapje verder richting een 
betere therapiekeuze.

Onder invloed van sommige primaire tumoren vertoont het 
aangrenzende niet-tumorhoudend leverweefsel kenmerken 
van een moleculair proangiogeen milieu. (Dit proefschrift)

In biologische systemen lijken veel signaaltransductieroutes 
aan elkaar verbonden, ook al bestaat er ogenschijnlijk niet 
een directe verbinding tussen deze routes.

Obstacles are those frightful things you see when you take 
your eyes off your goal. (Henry Ford 1863-1947)

You may encounter many defeats, but you must not be 
defeated. (Maya Angelou)

Uitlopen met je spreekuur is niet een vorm van ongelukkig time 
management maar het genoeg tijd nemen voor je patiënten.

De beoordelingsprocedure na het aanbieden van een manuscript 
aan een wetenschappelijk tijdschrift kan transparanter. 
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