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STELLINGEN BEHOREND BIJ HET PROEFSCHRIFT: 

" ASPECTS OF THE LIFE AND DEATH OF NEUTROPHILS: 

ADHESION, ACTIVATION AND APOPTOSIS" 

1. Tumor necrosis factor-alfa (TNF-a) beschermt neutrofiele granulocyten tegen 
apoptose, behalve onder omstandigheden waarin TNF-a deze cellen aanzet tot 
produktie van reactieve zuurstofmetabolieten (dit proefschrift). 

2. Door het induceren van superoxide produktie in neutrofiele granulocyten is TNF-a in 
staat het anti-apoptotische effect van zichzelf en andere cytokinen volledig teniet te 
doen (dit proefschrift). 

3. Het onschadelijk maken van vijanden door middel van generatie van reactieve 
zuurstofmetabolieten door neutrofiele granulocyten leidt tot een versnelde dood van de 
neutrofiel zelf. Het zou een zegen voor de wereld zijn als zelfmoord-terroristen -het 
voorbeeld van de neutrofiel volgend- in apoptose zouden gaan in plaats van in necrose. 

4. Het optreden van activatie en celdood van leukocyten na adhesie betekent dat het effect 
van anti-adhesievc therapieën op het beloop van een ontstekingsreactie bijzonder 
moeilijk te voorspellen is, en tegengesteld aan de bedoeling kan uitpakken. 

5. Tijdens glomerulonefritis vindt een duidelijke opregulatie van VLA-4 liganden in de 
nier plaats, maar het is onduidelijk of dit voor de ontstekingsreactie een rol van 
betekenis heeft (dit proefschrift). 

6. Zelfbedrog bij ernstige ziekte is een grondrecht. Bedrog van ernstig zieken behoort 
thuis in het strafrecht. 

7. Adhesie via Pi integrines is voor neutrofielen van ondergeschikt belang, maar deze 
adhesiereceptoren beïnvloeden het gedrag van de neutrofiel via cross-talk naar P2 
integrines (dit proefschrift). 

8. Het gebruik van specifieke remmers van pro-inflammaloire mediatoren zoals PAF zal 
een grote vlucht nemen bij "rug-tegen-de-muur" situaties, zoals een fulminantc sepsis. 

9. Bestudering van bepaalde oude geschriften leert dat ook in de vroegste historie religie 
kon aanzetten tot etnische zuivering. (Numcri 31:1-7; 1 Samuel 15:18-33; 1 Koningen 
18:40) 

10. De fraaie vormgeving van recent heringerichte straten en pleinen in het centrum van 
Amsterdam doet hopen dat een eind is gekomen aan een al decennia durende 
verloedering van de openbare ruimte. 

MERLIJN VAN DEN BERG 

AMSTERDAM, 7 DECEMBER 2001 




