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Stellingenn behorende bij het proefschrift 

Kndotoxin-inducedd effects in healthy humans 

J.. Daar de metalloproteina.se remmer GI5402 de TNFa-productie significant 
reduceert,, zou het een goede therapie kunnen zijn voor inflammatoire ziekten 
waarinn T N I u een belangrijke rol speelt. (Dit proefschrift) 

2.. Het humane endotoxinemie model is het enige humane in vivo model waarin het 
bestuderenn van de verschillende mechanismen die werkzaam zijn tijdens acute 
infectiess en inflammatoire ziekten, mogelijk is. (Dit proefschrift) 

3.. Sepsis is een "systemic inflammatoire response syndrome", maar een "systemic 
inflammatoiree response syndrome" is niet hetzelfde als sepsis. (Dit proefschrift) 

4.. De reactie van cellen op de aanwezigheid van cytokines wordt mede bepaald 
doorr de regulatie van de receptoren. (Dit proefschrift) 

5.5. Daar is gebleken dat de biologische effecten van de ontstekingsmediatoren zo 
veelomvattendd zijn, is het niet verstandig om nieuw ontdekte mediatoren naar de 
eerstt gevonden biologische activiteit te vernoemen. (Dit proefschrift) 

6.. Hr is geen correlatie tussen het effect van een medicijn op het ontstaan van 
koortss in het humane endotoxinemie model en de effectiviteit van dit medicijn in 
inflammatoiree ziekten. (Dit proefschrift) 

7.. Spugen wordt onder de chimpansees gezien als een uiting van genegenheid. 

8.. Het missen van een vliegtuig moet niet gezien worden als een vorm van 
nonchalance,, maar als een vorm van "savoir de vivre". 

9.. Het type tennisspeler dat men op de baan is, kan direct doorgetrokken worden 
naarr het type mens dat men is in het "echte" leven. 

10.. It seemed the world was divided into good and bad people. The good ones slept 
betterr ... while the bad ones seemed to enjoy the waking hours much more. 
(Woodyy Allen, "Side Effects" ,1981) 

Pascalee Dekkers, 6 april 2000 
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