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STELLINGEN 

behorend bij het proefschrift 

Targeting macrophage dynamics to regulate the  

cardiovascular immune response 

 

1. Monocyten en macrofagen zijn een ideaal doelwit voor anti-

inflammatoire therapieën gebaseerd op nanodeeltjes – dit proefschrift. 

2. rHDL nanodeeltjes kunnen worden ingezet voor zowel therapeutische 

als diagnostische doeleinden, of een combinatie daarvan – dit 

proefschrift. 

3. Het selectief blokkeren van CD40-TRAF6 signalering in macrofagen 

vermindert atherosclerose aanzienlijk, maar behoudt de immuniteit – dit 

proefschrift. 

4. Het blokkeren van mTOR of S6K1 in macrofagen resulteert in een 

afname van het cellulaire metabolisme, wat zorgt voor een vermindering 

van de ontsteking in de atherosclerotische plaques – dit proefschrift. 

5. Zowel het blokkeren van macrofaag-activatie als macrofaag-proliferatie 

kan een grote impact hebben op de uitkomst van inflammatoire ziektes – 

dit proefschrift. 

6. Met een therapie gebaseerd op het concept van ‘Trained immunity’ 

kunnen macrofagen worden gemoduleerd, om zo de afstoting van een 

getransplanteerd orgaan te voorkomen – dit proefschrift. 

7. Het gebruik van rHDL voor het vervoeren van een therapeutisch middel 

naar macrofagen in vivo, verhoogt de effectiviteit ten opzichte van het 

vrije middel – dit proefschrift.  

8. We live on an island surrounded by a sea of ignorance. As our island of 

knowledge grows, so does the shore of our ignorance – John Archibald 

Wheeler. 

9. Science never solves a problem without creating ten more – George 

Bernard Shaw. 

10. Careful! We don’t want to learn anything from this – Bill Watterson, 

”Calvin and Hobbes”. (Zie ommezijde) 




