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Stellingen

behorend bij proefschrift

Rheumatoid Arthritis,  
Predictors of Clinical Response to tnF Blockade 

1. Verhoogde waardes van rheumatoid factor (RF) en antistoffen tegen 
gecitrullineerde eiwitten in het serum zijn geassocieerd met toegenomen 
respons op infliximab in reumatoïde artritis (RA) (dit proefschrift) 

2. Synoviale lymfocyten aggregaten zijn geassocieerd met respons op infliximab 
in RA. (dit proefschrift) 

3. Synoviale synoviolin expressie is in RA niet gerelateerd aan respons op 
infliximab. (dit proefschrift)

4. Adipeuse RA patiënten reageren slechter op infliximab ook al wordt dit medicijn 
op gewicht gedoseerd. (dit proefschrift)  

5. Adalimumab in RA leidt tot afname van serum levels van visfatin en gelijk blijven 
van de serum vaspin levels in tegenstelling tot behandeling met prednisolon 
waarna serum levels van visfatin gelijk bleven en die van vaspin stijgen. (dit 
proefschrift)  

6. Adalimumab gaat botverlies tegen in RA. (dit proefschrift) 

7. Buitengewone beweringen hebben buitengewone bewijzen nodig, een 
vuistregel voor kritisch denken. (J. Braeckman) 

8. Zelfkennis is een voorwaarde tot communiceren.

9. Je kunt een probleem niet oplossen vanuit hetzelfde soort denken dat tot het 
probleem heeft geleid. (Albert Einstein)

10. De mate van levensgeluk is de hoeveelheid vervulde wensen gedeeld 
door de behoeften; hoe lager de noemer, hoe hoger het geluk. (mijn oud 
wiskundedocent Hulsen)
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