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Stellingenn behorende bij het proefschrift 
"Signalingg in leukocyte transendothelial migration: 

AA roadmap for homing of progenitor cells." 

1.. Endotheelcellen van verschillende organen kunnen wel degelijk verschillende 
karaktereigenschappenn hebben, welke mogelijk zijn toegespitst op de functie van elk 
orgaann afzonderlijk (dit proefschrift). 

2.. De expressie en de functie van CXCR4 spelen een belangrijke rol in de efficiëntie van 
stamceltransplantatiee (dit proefschrift). 

3.. Reactieve zuurstofmetabolieten spelen een onderkende en zeer belangrijke rol in 
verschillendee cel-signaaltransductiecascades (dit proefschrift). 

4.. De functie van VE-cadherin bepaalt de sterkte waarmee twee endotheelcellen aan elkaar 
zijnn verbonden en speelt daardoor een essentiële rol in het transendotheliale 
migratieprocess van de leukocyt (dit proefschrift). 

5.. De lokalisatie van exchangefactoren in de cel en hun activatie bepalen de specifieke 
localee resultaten van de activatie van kleine GTPase-eiwitten (dit proefschrift). 

6.. De verschillende fasen bij het transendotheliale migratieproces vertonen verrassend veel 
overeenkomstenn met het kennismakingsproces met de Russische bevolking. 

7.. Achtergrondmuziek bestaat niet. 

8.. Het gebruik van de claxon wordt in Nederland veelal verkeerd opgevat en dient meer als 
goedbedoeldd waarschuwingssignaal geïnterpreteerd te worden. 

9.. "Homing" is op een goed moment naar huis terugkeren (FJ. Pannekoek). 

10.. Buitenlandervaring opdoen voor wetenschappelijke ontplooiing is hét excuus om te 
verhuizenn naar een mooie streek. 

11.. Zoals voor de topsportbeoefening geldt ook voor topwetenschap dat de randvoorwaarden 
optimaall  dienen te zijn; topwetenschappers en topsporters hebben daarom dezelfde 
instellingg om hun doelen te bereiken. 

12.. Paginanummering is niet bedoeld om alle pagina's van een nummer te voorzien, maar om 
snell  en efficiënt bepaalde passages te kunnen vinden (dit proefschrift). 

Jaapp D. van Buul, 
Amsterdam,, 14 mei 2004. 




