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Stellingen J.D. de Boer behorende bij het proefschrift ‘The effect of the Protein C system in allergic and non-allergic lung 
inflammation.’ 
 

1. De keuze voor relevante allergenen zoals huisstofmijtallergenen maakt de translatie van muis-astmamodellen 
betrouwbaarder. (dit proefschrift) 

 
2. Celbeschermende effecten van geactiveerd Proteïne C (APC) hebben waarschijnlijk meer potentie om 

onstekingsprocessen te beïnvloeden dan anti-stollingsgerichte effecten. (dit proefschrift) 
 

3. Het uitblijven van een belangrijk therapeutisch effect van intraveneus APC behandeling tijdens 
huisstofmijtprovocatie onderstreept de wisselende effectiviteit van APC als anti-inflammatoire therapie. (dit 
proefschrift) 

 
4. Intrapulmonale behandeling met APC kan proinflammatoire effecten hebben. (dit proefschrift) 

 
5. Veel astmapatiënten bijten helaas nog in het stof, zeker indien dit stof veel lipopolysaccharide bevat. (dit 

proefschrift)  
 

6. Een groepje van 8 muizen en wat allergeen maakt nog geen piepshow. (dit proefschrift) 
 

7. Negatieve data is - net als het opvoeren van je hond als co-auteur* - een ‘danger-signal’ voor rejectie door 
editors. (* naar Polly Matzinger) 

 
8. Geluk zit in de dingen die je dagelijks doet! (band Hard en Ziel) 

 
9. Je moet geen aantrekkelijke uitdaging uit de weg gaan, omdat je denkt dat je het niet kan. De moeilijke stappen 

leer je overbruggen tijdens de opleiding. (Rolf) 
 

 
 

 


