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Stellingen behorend bij het proefschrift

Sjögren’S Syndrome: new AnimAl modelS And SAlivAry glAnd 
gene TherApieS

jelle l.g. vosters

1. Ondanks de beperkingen blijft het non obese diabetische muismodel het 
beste model voor het syndroom van Sjögren (dit proefschrift).

2. De pro-inflammatoire cytokines interleukine-12 en interferon-γ spelen 
een belangrijke rol in de verminderde speekselkier functie, een belangrijk 
onderdeel in de pathogenese van het syndroom van Sjögren (dit proefschrift).

3. De autoantilichamen tegen het Ro-antigeen in het syndroom van Sjögren 
zijn zelf niet pathogeen, maar het product van een pathogeen proces (dit 
proefschrift).

4. Tumor necrosis factor receptor (Etanercept) is zowel systemisch als lokaal 
niet effectief in het syndroom van Sjögren (dit proefschrift).

5. Positief effect van een interactie met intercellular adhesion molecule-1 is 
afhankelijk van het ziektestadium (dit proefschrift).

6. Selectieve B cell activating factor remming biedt een therapeutisch 
perspectief voor patiënten met het syndroom van Sjögren (dit proefschrift). 

7. A proliferation inducing ligand (APRIL) zou een beschermende rol kunnen 
spelen in de speekselklieren van patiënten met het syndroom van Sjögren 
(dit proefschrift). 

8. Als je de omvang van de gemiddelde Amerikaan ziet, dan begrijp je ook 
waarom daar de gezondheidsverzekering zo duur is.

9. Het krijgen van een 2-eiige tweeling is ook de kunst van de man.

10. De portocabin alias de keet heeft meer inhoud dan je denkt.

11. Artsen in opleiding hebben baat bij een secretaresseopleiding.

12. “Vake be’j te bange” oftewel “Vaak ben je te bang” (wijze spreuk uit het 
Oosten). 

13. In the US is ‘Jelle’ associated with a translucent substance extracted from 
the collagen inside animals’ connective tissue. 

14. ‘Alles sal reg kom’ oftwel alles komt goed (Paul Kruger 1901).




