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Stellingen
Behorende bij het proefschrift

EGF-TM7 receptors in rheumatoid arthritis

1. De expressie van de EGF-TM7 receptoren CD97 en EMR2 in dichte 
nabijheid van hun respectievelijke liganden CD55, dermatansulfaat en 
integrines in het synovium van patiënten met reumatoïde artritis zou 
retentie van geactiveerde myeloide cellen, waaronder macrofagen, 
kunnen faciliteren. (dit proefschrift)

2. Het voorkomen van EMR3 in het ontstoken synoviaal weefsel en het 
feit dat synoviaal vocht van reumatoïde artritis patiënten en andere pro-
ontstekings cytokines EMR3 expressie induceert suggereert dat EMR3 
een rol in synoviale ontsteking speelt. (dit proefschrift)

3. Het antilichaam gericht tegen de CD97 stalk regio reduceert alloantigeen-
geïnduceerde T cel deling, waarschijnlijk door het verhogen van de 
activeringsdrempel van de T cellen. (dit proefschrift)

4. Behandeling met CD97 monoklonaal antilichaam vermindert de ernst 
van collageen-geïnduceerde artritis. (dit proefschrift)

5. Uit experimenten met muizen die geen CD55 tot expressie brengen, 
blijkt het pathogene effect van de CD97-CD55 interactie sterker dan 
het mogelijk anti-inflammatoire effect van CD55 in het verminderen van 
schade als gevolg van complementactivatie. (dit proefschrift)

6. De kans dat iemand 11 jaar na aanvang zijn promotie onderzoek 
afrondt, is groter dan nul. (dit proefschrift)

7. Een selectief geheugen is een voorwaarde voor geluk.

8. De kans op logopediebezoek in de jeugd neemt evenredig toe met het 
aantal R’s in iemands naam. (naar Rob Rentenaar)

9. Living well is the best revenge. (toegeschreven aan George Herbert, 
(1593-1633) “Jacula Prudentum”)

10. Niet zelden roept wetenschappelijk onderzoek meer vragen op dan dat 
het beantwoordt.


