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Stellingen 
 
1. Activiteit van de IL-7 receptor, de T cel receptor en de daaruit voortvloeiende 

regulatie van PI3K activiteit zijn essentieel voor een normaal verloop van rijping 
van T cellen in de thymus (Shinkai et al., Cell 1992, Pallard et al., Immunity 
1999, dit proefschrift).  

 
2. De gevolgen van het ontbreken van zowel de IL-7 receptor als de T cel receptor in 

ontwikkelende thymocyten worden teniet gedaan door het uitschakelen van het 
tumor suppressor eiwit Pten (dit proefschrift). 

 
3. Het gebruik van gemeenschappelijke signaaltransductiepaden stelt perifere T 

cellen in staat metabolisme direct te koppelen aan een immuunrespons (dit 
proefschrift). 

 
4. Het verlies van Pten in thymocyten staat in veel gevallen garant voor de vorming 

van T cel lymfomen, zelfs wanneer de IL-7 receptor en de T cel receptor 
ontbreken (dit proefschrift). 

 
5. Na volledige rijping is het hebben van een T cel receptor voor normale en maligne 

thymocyten belangrijk voor het verlaten van de thymus, maar dit is onafhankelijk 
van PI3K (dit proefschrift). 

 
6. In tegenstelling tot wat Adolfo Ferrando veronderstelt, kunnen PI3K en Notch1 

onafhankelijk samenwerken om T cellen een meer dan eerlijke kans te geven in 
het leven (Palomero et al., Nature Medicine 2007, dit proefschrift). 

 
7. Verlies van de IL-7 receptor, de T cel receptor en Pten staat maligne thymocyten 

toe Notch1 gemedieerde signalen te bevorderen (dit proefschrift). 
 

8. Pten deletie leidt niet in alle cel types tot transformatie tot kanker cellen. 
 

9. PI3K en Pten zijn als een vrije val en een parachute: zonder parachute moge het 
resultaat van een vrije val duidelijk zijn. 

 
10. Naast Notch receptors kunnen ook Notch liganden worden gespleten zodat het 

intracellulaire domein zich naar de nucleus kan begeven teneinde een groeiarrest 
te bewerkstelligen (Kolev et al., FEBS Letters 2005 + referenties hierin). 

 
11. Het is niet vanzelfsprekend dat klinische effecten van RNAi toe te schrijven zijn 

aan het uitschakelen van het beoogde target gen (Kleinman et al., Nature 2008). 
 
12. Chronische activatie van STAT5 in germinal center B cellen veroorzaakt Hodgkin 

lymfomen (Scheeren et al., Blood in press 2008). 
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