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openbare verdediging van het proefschrift
van

Babak MOVAHEDI
‘Human duct cells, source of
cytokines in the microenvironment of
beta cell grafts’

Situering van het proefschrift
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Type 1 diabetes ontstaat na een inflammatoire reactie
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