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Stellingen behorende bij het proefschrift: 
 

Basolateral and apical ABC transporters in liver and intestine. 

Dirk Rudi de Waart 

 
1. Cholyl-lysyl-fluorescein is nauwelijks een substraat voor de galzouttransporters 

NTCP en ABCB11, wel een substraat voor OATP1B3, ABCC2 en ABCC3. (Dit 
proefschrift) 

 
2. Depletie van cholesterol uit het canaliculaire membraan leidt tot vermindering van 

functie van ABCB11 en ABCC2. (Dit proefschrift) 
 
3. Ezetimibe kan als zijn glucuronide conjugaat door ABCC3 van enterocyt naar 

bloed en door ABCC2 en ABCG2 van hepatocyt naar gal worden 
getransporteerd. (Dit proefschrift) 

 
4. Acetaminophen-glucuronide wordt getransporteerd van hepatocyt naar bloed 

door ABCC3. Bij afwezigheid van ABCC3 is de leverschade echter minder groot 
na blootstelling aan acetaminophen. (Dit proefschrift) 

 
5. Maak je geen zorgen over de dag van morgen, de dag van morgen zal voor 

zichzelf zorgen. Elke dag heeft genoeg aan zijn eigen last. (De Bijbel; Matteüs 
6:34)  

 
6. Benader iemand zoals hij is en hij zal zo blijven. Benader hem zoals hij kan 

worden en hij zal zo worden. (Goethe) 
 
7. Wie glimlacht in plaats van tekeer gaat is altijd de sterkste. (Oosterse wijsheid) 
 
8. Want als je doet wat je niet doen wilt en je raakt je dromen kwijt, niet doet wat je 

doen wilt, is dat zonde van je tijd. (Tröckener Kecks) 
 
9. Ga tot de mier gij luiaard, ziet hare wegen en wordt wijs. (De Bijbel; Spreuken 6:6) 
 
10. Onderwijs dient te allen tijde op een hoog peil gebracht te worden. Hoger 

onderwijs leidt tot hogere lonen en dus hogere inkomsten voor de overheid 
waardoor ons sociaal stelsel op een hoog niveau kan worden gebracht. 

 
11. Het zou gestimuleerd moeten worden dat kiezers bij parlementsverkiezingen hun 

mening baseren op stem- en/of kieswijzers. Voorwaarde moet dan wel zijn dat 
deze stem- en/of kieswijzers genoeg onderscheidend zijn. 

 

 


