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STELLINGEN

1. Elektrische stimulatie van de nervus vagus remt gewrichtsontsteking in 

dier en mens (dit proefschrift)

2. De balans in het autonome zenuwstelsel is niet alleen verstoord bij 

patiënten met reumatoïde artritis, maar ook bij een deel van de mensen 

met een verhoogd risico op de ontwikkeling van reumatoïde artritis 

(dit proefschrift)

3. Een verhoogde hartslag in rust is geassocieerd met de ontwikkeling 

van artritis in mensen met een verhoogd risico op reumatoïde artritis 

(dit proefschrift) 

4. De hartslagfrequentie is een belangrijke en simpele indicator om in rust de 

balans in het autonome zenuwstelsel te bepalen (dit proefschrift)

5. Het activeren of remmen van de cholinerge anti-inflammatoire pathway 

in een muismodel voor het syndroom van Sjögren en diabetes beïnvloedt 

deze ziektes niet (dit proefschrift)

6. Gewrichtsontsteking in een muismodel wordt geremd door klassieke 

ionkanaalactivatie van de alpha-7 nicotinerge acetylcholine receptor, 

maar ook door andere mechanismen onafhankelijk van ionkanaalactivatie 

(dit proefschrift)

7. Elektrische stimulatie van de nervus vagus is een aantrekkelijke 

therapeutische optie voor patiënten met reumatoïde artritis, waarbij het 

streven is de autonome balans in het lichaam te herstellen (dit proefschrift)

8. There is only one thing that makes a dream impossible to achieve: the fear 

of failure (Paulo Coelho, the alchemist)

9. Openheid en onderling vertrouwen zijn cruciaal voor een goede 

samenwerking (eigen observatie)

10. Everything happens for a reason


