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Stellingen: 

 

1. De non-obese diabetic (NOD) muis is geen ‘spitting image’ van een patiënt met het syndroom 
van Sjögren (SjS), maar het biedt wel een adequaat model om pathologische processen die in 
deze ziekte een rol spelen te bestuderen (dit proefschift). 
 

2. Voordat er sprake is van focale ontsteking in de speekselklier van de NOD muis, is het molecuul 
intercellular adhesion molecule type 1 (ICAM-1) sterk op-gereguleerd, en zijn er relatief veel pro-
inflammatoire cytokines en macrofagen verspreid aanwezig in de klier (dit proefschrift). 
 

3. Timing van lokale gentherapie met soluble ICAM-1 is bepalend voor het effect op de ontsteking 
van de speekselklier in de NOD muis (dit proefschrift). 
 

4. Gentherapie met soluble CD40 in de speekselklier geeft, ondanks de overexpressie van 
endogeen CD40 en de belangrijke rol die CD40 geacht wordt te spelen in de ziekte, geen 
verbetering van SjS-achtige symptomen in de NOD muis (dit proefschrift).  
 

5. B cell activating factor (BAFF) draagt bij aan autoimmuun gemedieerde ontsteking van de 
speekselklier in de NOD muis en in de mens (dit proefschrift). 
 

6. Lokale expressie van de gezamenlijke receptor in een ‘soluble form’ voor BAFF en a 
proliferation-inducing ligand (APRIL) leidt tot minder focale ontsteking en minder 
immunoglobuline G productie in de speekselklier van de NOD muis (dit proefschrift). 
 

7. Vermindering van ontsteking in de speekselklier van de NOD muis leidt niet automatisch tot 
een verbetering in speekselvloed (dit proefschrift). 
 

8. Met behulp van AAV-vectoren kunnen veel immuunmodulerende eiwitten tot expressie gebracht 
worden in de speekselklier van de NOD muis, waardoor we veel te weten kunnen komen over de 
mechanismen die betrokken zijn in dit model voor het SjS, terwijl we tegelijkertijd de effectiviteit 
van de therapie testen (dit proefschrift). 
 

9. De epitheliale cellen spelen een belangrijke rol vroeg èn laat in de autoimmuungemedieerde 
ontsteking in de speekselklier van de NOD muis (dit proefschrift). 
 

10. Vergeet in het laboratorium nooit de controle mee te nemen, maar laat deze achter als je 
naar huis gaat. 
 

11. Promoveren geeft je grijze haren èn haren op je tanden; mooier word je er niet van, wel 
wijzer. 
 

12. Het is onmogelijk een westerse leefwijze te hanteren zonder te profiteren van armoede elders 
in de wereld. 
 

13. Wie alleen eigenbelang nastreeft, doet er verstandig aan het algemeen belang te dienen. 
 

14. Over niet al te lange tijd kijken we terug op de manier waarop we nu met dieren in de 
vleesindustrie omgaan en zullen we ons schamen. 
 

15. Werken, stage lopen, wonen in ‘het buitenland’, dat zou iedereen een keer moeten ervaren. 
 

16. Don't worry about the future; or worry, but know that worrying is as effective as trying to 
solve an algebra equation by chewing bubblegum (Baz Luhrmann, ‘Sunscreen lyrics’). 
 

17. Promoveren is een eitje….NOD! 

 
 


