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Stellingen behorende bij de proefschrift 

WHO CONTROLS THE CONTROLLERS?
β-CATENIN AND E-CADHERIN SIGNALING 

IN DC FUNCTION

1. E-cadherine is niet nodig voor een intact netwerk van Langerhans cellen. 
        (dit proefschrift)

2.	 b-catenine draagt bij aan een tolerogene functie van dendritische cellen. 
        (dit proefschrift)

3. E-cadherine en b-catenine blijken niet betrokken te zijn bij de regulatie van 
        maturatie markers in dendritische cellen in vivo. (dit proefschrift)

4. De verlaagde kontaktovergevoeligheid in afwezigheid van Langerhans cellen in 
muizen waarin de TGF-b receptor niet tot expressie komt in Langerine-positieve 
dendritische cellen pleit voor een immunogene maar tegen een tolerogene rol van 
Langerhans cellen in dit type immuunrespons. (dit proefschrift)

5. Als het er om gaat om met elkaar te communiceren, doen immuuncellen dat veruit 
beter dan mensen.

6. Schlafen-3 reguleert b-catenine op negatieve wijze (Patel, V.; Biochem Biophys Res 
Commun. 2009). Eigen onderzoek toont aan dat b-catenine omgekeerd een indirect 
negatief effect heeft op slapen en sociale contacten. 

7. “Verwacht altijd het onverwachte” is een echte uitdaging, vooral indien FedEx 
         betrokken is. 

8. “No science is immune to the infection of politics and the corruption of power.” 
        (J. Bronowski)

9. I was taught that the way of progress was neither swift nor easy. (Marie Curie)

10. Anderhalf jaar met de trein tussen Amsterdam en Rotterdam pendelen geeft het 
spreekwoord “het loopt als een trein” een volledig nieuwe betekenis.

11. Het graven van kuilen op het strand is een gril van een Duitse minderheid maar 
zeker niet typisch Duits. 

12. Om in Nederland succesvol een sociaal leven op te bouwen is het essentieel om te 
weten dat “spontaan iets afspreken” in het algemeen drie maanden van tevoren di-
ent te gebeuren.


