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Stellingen behorende bij het proefschrift 
Tick Proteins in Borrelia Transmission and Tick Feeding 

  t(r)ick or treat?  

 
1. De rol van tekeneiwitten in succesvolle Borrelia transmissie en disseminatie in de gastheer is 

tot op heden onderbelicht gebleven in de ontwikkeling van een toekomstig Borrelia-vaccin 
(dit proefschrift). 

2. De teek is geen ordinaire injectienaald, maar helpt, met behulp van haar uitgescheiden 
eiwitten, de Borrelia-bacterie succesvol de gastheer te infecteren op zowel een directe als 
indirecte manier (dit proefschrift).  

3. It teeks two (or more) to tango.  
4. Studie naar eiwitten van de teek is als schatgraven in speeksel (dit proefschrift). 
5. Ondanks dat verschillende Borrelia-stammen bekend staan als ‘complement-resistent’ speelt 

het complement systeem een cruciale rol in het opruimen van Borrelia na herkenning door, 
en activatie van het complement systeem (dit proefschrift).  

6. Van de drie complement activatie-routes zijn de klassieke- en de lectine-afhankelijke route 
belangrijk voor initiatie van complement activatie resulterend in directe lysis van Borrelia 
(dit proefschrift). 

7. Eiwitten van de teek kunnen informatie verschaffen over hoe de afweermechanismen van 
de mens precies werken (dit proefschrift). 

8. TIX-5 heeft ons laten zien dat ondanks trombine vele malen potenter is dan factor Xa in 
het activeren van factor V, factor Xa een cruciale rol speelt in de activatie van factor V (dit 
proefschrift). 

9. De bloedmaaltijd van de teek is een opeenvolging van ‘spuiten en slikken’. 
10. De teek is een miniatuur medicijnkast. 
11. Succes is het resultaat van willen en doen. 
12. De makkelijkste manier om stress te verlagen, is de frustatietolerantie te verhogen. 
13. Het is geen toeval dat toevalligheden in het leven het leven voor een groot deel bepalen. 
14. In de Bijbel staan geen verslagen van wetenschappelijk onderzoek, geen verslagen van 

bijbehorende proefopstellingen en resultaten, maar wel van de bijbehorende conclusies. 

Drs. Ben Hobrink, uit ‘Moderne wetenschap in de Bijbel’ (ISBN: 9060677943). 

 

Tim J. Schuijt, 13 October, 2011 


