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Stellingen behorend bij het proefschrift

VISUALIZING AND TARGETING OXIDATIVE STRESS
IN HEPATIC ISCHEMIA-REPERFUSION INJURY 
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Megan Reiniers – 5 juli 2017 

DCFH2-DA is een geschikte probe om intracellulaire oxidatieve stress in hepatocyt 
cellijnen te detecteren (dit proefschrift)

Er dient meer onderzoek gedaan te worden naar de therapeutische mogelijkheden 
van selectieve hepatocellulaire targeting middels liposomen (dit proefschrift)

DCFH2 vormt een significante toevoeging aan de toepassingen van DCFH2-DA (dit 
proefschrift)

De spectrale eigenschappen van DCF zijn suboptimaal voor detectie van oxidatieve 
stress in vivo (dit proefschrift)

Er bestaat behoefte aan de ontwikkeling van fluorogene redox probes met meer 
geschikte eigenschappen voor in vivo toepassingen (dit proefschrift)

Ringer lactaat is de meest veilige perfusievloeistof voor IHP-R (dit proefschrift)

IHP-R vergroot het aantal patiënten dat in aanmerking komt voor hypotherme 
leverperfusie tijdens resectie (dit proefschrift)

Levers aangedaan door steatose zullen het meeste gebaat zijn bij IHP-R (dit 
proefschrift)

Publicatie van een wetenschappelijk artikel is afhankelijk van zowel inhoud als 
vormgeving 

De geneeskunst bestaat uit het amuseren van de patiënt, terwijl de natuur de ziekte 
geneest (Voltaire, 1694–1778)

Het opzetten en uitvoeren van experimenteel onderzoek is bevorderlijk voor een  
carrière als snijdend specialist 

Geluk is niet meer dan een goede gezondheid en een slecht geheugen (Albert 
Schweitzer, 1875–1965)


