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Stellingen behorende bij het proefschrift 
 

'Towards application of a human liver cell line  
for use in the AMC bioartificial liver' 

 
 
1. De xenotransplantatiewetgeving heeft de toepassing van de kunstlever in 

Nederland minstens vijf jaar vertraagd. (hoofdstuk 2, 12 en 14) 
 
2. Het verbeteren van de AMC bioartificiële lever is sterk afhankelijk van het type 

cel (hoofdstuk 3 en 7) 
 
3. Een reële vergelijking tussen twee verschillende kunstlever systemen behelst 

meer dan alleen onderzoek naar lever specifieke functies. (hoofdstuk 4) 
 
4. Het kweken van levercellen in een kunstlever is als het opvoeden van een kind in 

een afgesloten ruimte op afstand. (hoofdstuk 9, 11 en 12) 
 
5. Warmte-isolatie is belangrijker dan een verwarmingsmodule tijdens transport van 

een kunstlever. (hoofdstuk 5) 
 
6. Het ontwikkelen van een computermodel met behulp van experimentele data 

benadert de werkelijkheid het beste. Men dient zich echter te behoeden voor 
cirkelredenaties. (hoofdstuk 6 en 8) 

 
7. Er gebeurt meer in een kunstlever dan aanvankelijk werd gedacht. (vrij naar 'It's 

life Jim, but not as we know it')(hoofdstuk 9 en 10) 
 
8. De vereiste functies voor de kunstlever laten zich alleen verraden door 

dierexperimenten, waarbij de dynamische interactie tussen de levercellen in de 
kunstlever en plasma een onderschatte rol speelt. (hoofdstuk 14)  

 
9. Oxygen: foe and friend 
 
10. De ratio tussen original articles en reviews is een goede afspiegeling van de 

actualiteit en vooruitgang van een vakgebied.  
 
11. Het is niet zo gek dat mensen aan het Stockholm syndroom kunnen lijden; de 

meeste huisdieren doen dat ook. (Harmsen en Hoekstra) 
 
12. Een zwakke stelling is een teken aan de wand. 
 
 
 

Paul P.C. Poyck 
Amsterdam, augustus 2007 


