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Stellingen 
 
 

• De ratio tussen myeloide en plasmacytoide dendritische cellen verschilt tussen 
patiënten met verschillende sensibilisatie patronen (dit proefschrift). 

 
• Gezondheid is niet de afwezigheid van ziekte, maar een actief proces, waarbij de 

ratio tussen myeloide en plasmacytoide dendritische cellen een rol speelt bij het 
induceren van tolerantie voor een bepaalde prikkel (dit proefschrift). 

 
• Slijmvliezen die zijn blootgesteld aan zeer veel potentieel pathogene prikkels, 

zoals de gastro-intestinale mucosa, bevatten veel meer dendritische cellen met 
tolerogene functie dan slijmvliezen die relatief weinig aan deze prikkels worden 
blootgesteld, zoals de respiratoire mucosa (dit proefschrift). 

 
• Een disbalans in de verhouding tussen pro-inflammatoire en tolerogene 

dendritische cel subpopulaties leidt tot ziekte, zelfs als de prikkel die deze 
disbalans veroorzaakt heeft al verdwenen is (dit proefschrift). 

 
• Het hoge aantal BDCA-1+ myeloide dendritische cellen bij patiënten met een 

graspollen mono-sensibilisatie is een verklaring voor persisterende mucosale 
inflammatie ondanks afwezigheid van graspollen allergeen buiten het seizoen 
(dit proefschrift). 

 
• Verschillende sensibilisatie patronen leiden tot verschillende klinische fenotypes, 

waarbij de allergische respons op graspollen blootstelling minder is bij patiënten 
die eveneens gesensibiliseerd zijn voor huisstofmijt (dit proefschrift). 

 
• De verschillen tussen de klinische fenotypes hebben consequenties voor de 

behandeling van allergische rhinitis (dit proefschrift). 
 

• Het voorkomen van grote werkeloosheid onder jonge KNO-artsen is een 
verantwoordelijkheid van de hele beroepsgroep. 

 
• Bij het beklimmen van een berg is het uitzicht onderweg vaak mooier dan vanaf 

de top. 
 

• Success consists of going from failure to failure without loss of enthusiasm.  
- Winston Churchill -  

 
• Remarkably more can be accomplished when it does not matter who gets the 

credit. - Harry Truman - 
 

• The only reason for time is so that everything doesn't happen at once. - Albert 
Einstein - 

 
• Life is not measured by the breaths we take, but by the moments that take our 

breath away. - Hilary Cooper - 


