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Stellingen behorend bij het proefschrift: 
 
Cytokines in Atherosclerosis: an intricate balance 
 

1. Modulatie van de interferonen kan de immunologische onbalans die 
aanwezig is in atherosclerose mogelijk herstellen (dit proefschrift). 

 
2. Het daadwerkelijke effect van een cel-specifieke knockout is vaak niet 

zichtbaar, omdat deze effecten op verschillende manieren 
gecompenseerd kunnen worden (dit proefschrift). 
 

3. Er zou uitgebreid onderzoek gedaan dienen te worden naar de 
mogelijke bijdrage van op interferon gebaseerde therapieën met 
betrekking tot het risico op hart- en vaatziekten (dit proefschrift).  

 
4. Naast de succesvolle lipide-verlagende strategieën zou er meer 

aandacht moeten komen voor anti-inflammatoire therapieën die ook 
zeker van waarde zullen zijn in de strijd tegen atherosclerose. (Back,M. 
and Hansson,G. Nat rev cardiol. 2015;12:199-211; dit proefschrift) 

 
5. Ondanks dat het M1/M2 macrofaag paradigma van waarde is bij het 

bestuderen van inflammatoire processen wordt het tijd dit paradigma 
achter ons te laten. 

 
6. Negatieve resultaten dragen ook bij aan de ontwikkeling van 

wetenschappelijke kennis en zouden om die reden ook gepubliceerd 
dienen te worden. 

 
7. De huidige publicatiedruk verminderd de wetenschappelijke diepgang, 

wat ten koste gaat van de kwaliteit. 
 

8. Verschillende positieve effecten van pure chocolade op 
cardiovasculaire aandoeningen, zoals zijn antioxidatieve effecten, 
suggereren dat het eten van chocolade zo slecht nog niet is.  

 
9. “Certainly, travel is more than the seeing of sights; it is a change that 

goes on, deep and permanent, in the ideas of living.” (Mary Ritter 
Beard).  


