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Stellingen 

behorende bij het proefschrift 
 

The airway smooth muscle in asthma: 

More than meets the eye 
 

1. Patiënten met astma hebben een verschillend genexpressie profiel van 
luchtweg gladspierweefsel vergeleken met mensen zonder astma, welke 
geassocieerd is met de verslechtering van de longfunctie bij astma. (Dit 
proefschrift) 
 

2. Het luchtweg gladspierweefsel bij astma speelt niet alleen een belangrijke 
rol bij de contractie van de luchtwegen, maar reguleert ook 
ontstekingsprocessen en cellulaire functies in de luchtwegwand. (Dit 
proefschrift) 
 

3. Glucocorticoïden verbeteren de longfunctie van patiënten met astma door 
de ontstekingsremmende eigenschappen in combinatie met het induceren 
van veranderingen in het genexpressie profiel van luchtweg 
gladspierweefsel. (Dit proefschrift) 
 

4. De gehele luchtweg gladspierweefsellaag, die opgebouwd is uit o.a. 
gladspierweefsel en extracullaire matrix, bepaalt in belangrijke mate het 
fysiologische phenotype van astma. (Dit proefschrift) 
 

5. Een systeem-biologische benadering van ziekten en medische aandoeningen 
kan leiden tot een nieuwe revolutie in de geneeskunde. (Macklem PT. J Appl 
Physiol 2008; 104: 1844-1846) 
 

6. Luchtweg herstructurering (airway remodeling) lijkt meer een vijand te zijn 
dan een vriend. (McParland et al. J Appl Physiol 2003; 95: 426-434) 
 

7. Omnia rerum principia parva sunt – De oorsprong van alle dingen is klein 
(Cicero) 
 

8. 寶劍鋒從磨礪出 梅花香自苦寒來 

De snede van een kostbaar zwaard wordt scherp door het herhaaldelijk te 
slijpen, de geur van pruimenbloesem komt vrij na strenge winters. 
(Chinees gezegde) 

 

9. “Behind the corpse in the reservoir, behind the ghost on the links,  
Behind the lady who dances and the man who madly drinks,  
Under the look of fatigue, the attack of migraine and the sigh. 
There is always another story, there is more than meets the eye.”  
(W.H. Auden) 
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