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Galzouten en vitamine A reguleren de expressie van BSEP. 
(dit proefschrift) 
 
Vitamine A-deficiëntie tijdens cholestase is een functioneel zinvolle adaptatie. 
(dit proefschrift) 
 
Het feit dat instabiliteit van normaal functionerend BSEP de oorzaak kan zijn van 
cholestase bij PFIC2-patiënten met de D482G-mutatie schept perspectieven voor 
de medicamenteuze behandeling van deze ziekte. 
(dit proefschrift) 
 
De betrokkenheid van galzouten bij de expressie van fibrinogeen brengt een tot 
dusver onvermoede relatie tussen galzouten en bloedstolling aan het licht. 
(dit proefschrift) 
 
Als president Bush gelijk heeft en het huwelijk inderdaad één van de hoekstenen 
van de samenleving vormt, zou het gezien het echtscheidingspercentage voor de 
stabiliteit van de samenleving verstandig zijn om zo snel mogelijk het homo-
huwelijk in te voeren. 
 
Als graadmeter voor de emancipatie van vrouwen is het goedkoper om het aantal 
programma's van het kaliber "Jouw vrouw, mijn vrouw" te turven dan ieder jaar 
een emancipatiemonitor bij te houden. 
 
De spanning in de wetenschap is voor een aanzienlijk deel gelegen in het feit dat je 
nooit weet wat er mis zal gaan tijdens een experiment. 
 
De gebeurtenissen op 13 mei 2000 (vuurwerkramp Enschede) hadden het 
definitieve faillissement moeten zijn van het Nederlandse beleid van gedogen en 
achteraf legaliseren van overtredingen. 
 
Het is niet nodig om in een proefschrift meer dan negen stellingen op te nemen. 


