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STELLINGEN 
behorende bij het proefschrift 

"Release of inflammatory mediators by human basophils". 

Voor het vrijkomen van histamine uit basofiele granulocyten onder invloed van de 
cytokinen IL-3, IL-5 of GM-CSF is de intracellulaire calciumhuishouding, met daarin een 
rol voor de intracellulaire Ca2+ stores, van cruciaal belang (dit proefschrift). 

Bij het bestuderen van de productie van platelet-activating factor (PAF) door basofielen 
is het noodzakelijk de kinetiek van aanmaak en afbraak hierin te betrekken (dit 
proefschrift). 

Basofiele granulocyten van personen met allergisch asthma hebben een gepreactiveerd 
fenotype (dit proefschrift). 

Basofiele granulocyten van personen met een allergische aandoening vertonen 24 uur 
na allergeeninhalatie een gepreactiveerde status (dit proefschrift). 

Hoewel het totale aantal basofielen in een mens laag is en dientengevolge de totale 
hoeveelheid histamine laag is ten opzichte van hoeveelheden histamine die 
aangeboden worden tijdens inhalatie provocatietesten, lijkt het niet raadzaam in vivo 
experimenten uit te voeren waarbij basofielen massaal tot het loslaten van histamine 
gebracht worden. 

'Leven', het negentiende-eeuwse concept, is biochemie geworden. Een groot deel van 
wat wij 'medisch te ver gaan' noemen, vindt zijn grond in het adagium van de 
hedendaagse arts : zolang er biochemie is is er hoop. 
Bert Keizer in Het refrein is Hein 

Het meten van piekjes kan als een dal ervaren worden (dit proefschrift). 

Tijd is de vader van Waarheid, Waarheid een kind van haar Tijd. 
Chinese spreuk 

W. Johan Lie, 1999 
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"La théorie c'est bon, mais ça n'empêche pas d'exister" 
Charcot 

Dat ouders het kinderen mogelijk maken zich te ontwikkelen is vanzelfsprekend. 
Echter, de niet geringe benodigde inspanning om het vanzelfsprekende mogelijk te 
maken verdient respect. 

Aan mijn ouders 
Voor Patricia en Rebecca 




