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Stellingen behorend bij het proefschrift ‘Human liver cell lines for the 
AMC-bioartificial liver’

1. De humane levercellijn HepaRG is een veelbelovende cellijn voor gebruik als 
biocomponent in de AMC-bioartificiële lever. Dit proefschrift. 

2. Behandeling met de HepaRG-AMC-bioartificiële lever verlengt het leven van ratten 
met acuut leverfalen substantieel. Dit proefschrift.

3. Het kweken van de HepaRG cellijn in de AMC-bioartificiele lever verhoogt haar 
hepatische functionaliteit aanzienlijk. Dit proefschrift.

4. De HepaRG-AMC-bioartificiële lever is relatief resistent tegen de schadelijke effecten 
van acuut-leverfalenplasma. Dit proefschrift.

5. De perfusiesnelheid van het medium door de HepaRG-AMC-bioartificiële lever heeft 
een duidelijk effect op haar hepatische functionaliteit zij het dat die verschilt per 
leverspecifieke functie. Dit proefschrift.

6. Het kweken van HepaRG in de AMC-BAL maakt deze cellijn nog geschikter voor 
gebruik in toxiciteit studies van potentiële medicijnen. Dit proefschrift.

7. Integriteit in de wetenschap zou geen issue zijn als slechts ware kennis de drijfveer zou 
zijn, en niet het resultaat.

8. Met begrijpen komt begrip, en met begrip komt mededogen, wat niet verward dient 
te worden met een rechtvaardiging.

9. Omdat de filosofie geen axioma’s kent en tegelijkertijd over de meest existentiële 
vragen van het leven gaat, is het de meest zinloze en zinvolle wetenschap tegelijkertijd.

10. Pluk de dag, maar denk er ook aan een stekje voor morgen te planten.

11. “I still always remember my first wave that morning. The smell of paraffin wax and 
brine and peppy scrub. The way the swell rose beneath my like a body throwing in 
air. How the wave drew me forward and I sprang to my feet, skating with the wind 
of momentum in my ears. I leant across the wall of upstanding water and the board 
came with me as though it was part of my body and mind. The blur of spray. The 
billion shards of light. […] I was intoxicated. And […] I still judge every joyous 
moment, every victory and revelation against those few seconds of living.”  
Tim Winton, Breath. (Natuurlijk geen stelling, maar omdat ie zo mooi is was weglaten 
geen optie.)

Geert Nibourg
Amsterdam, 23 november 2012


