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Stellingen

The role of autotaxin in cholestatic pruritus

1. Jeuk is een onderschat en onderbehandeld symptoom, waarnaar meer onderzoek zou moeten 
plaatsvinden.

2. Krabgedrag is een betrouwbare maat voor jeuk bij muizen, mits geautomatiseerd en over langere 
periode gemeten.
Dit proefschrift

3. Autotaxine en lysofosfatidezuur zouden een oorzakelijke rol kunnen spelen in de pathofysiologie 
van cholestatische jeuk, maar niet (alleen) door verhoogde autotaxine-activiteit in het bloed. 
Dit proefschrift

4. Galzouten spelen geen directe rol in de pathofysiologie van cholestatische jeuk.
Dit proefschrift

5. Soort-afhankelijke feedback repressie van autotaxine verklaart mogelijk waarom cholestatische 
patiënten wél maar cholestatische muizen geen jeuk hebben.
Dit proefschrift

6. Bezafibraat komt mogelijk in aanmerking eerste keus geneesmiddel te worden voor de behandeling 
van cholestatisch jeuk.
Dit proefschrift

7. You can’t have your cake and eat it.
Veelgebruikt argument door Ronald Oude Elferink

8. De wetenschap is gebaat bij meer vrouwen op hoge posities. Zij zouden dit kunnen bereiken door 
hun carrière te zien als een klimrek, geen ladder.
Aangepast van Pattie Sellers

9. To be is to do.
Socrates

10. To do is to be.
Jean-Paul Sartre

11. Do be do be do.
Frank Sinatra


