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STELLINGEN N 

Behorendee bij het proefschrift: 
"Transcriptionall  regulation of the human Interleukin-12 receptor fi2 gene" 

1.. De genomische organisatie van het hIL-12Rfi2 gen vertoont aanzienlijke 
homologiee met andere Klasse I cytokine receptoren, maar alleen met betrekking tot 
dee exonen en de ligging van de intronen. (dit proefschrift) 

2.. 'Nuclear factor of activated T-cells' (NFAT) heeft een remmende werking op de 
transcriptiee van het hIL-12Rfi2 gen. (dit proefschrift) 

3.. Het fenotype van humane Th2 cellen is met betrekking tot IL-12-gevoeligheid 
flexibelerr dan dat van de muis. (dit proefschrift) 

4.. Indien GATA3 als directe transcriptie factor een rol vervult in het remmen van 
transcriptiee van het hIL-12Rfi2 gen, dan vindt die interactie waarschijnlijk plaats 
buitenn het 1.2 kb proximale promoter gebied, (dit proefschrift) 

5.. Het IL-12RÖ2 gen polymorfisme op positie -465 heeft directe invloed op de 
transcriptiee regulatie van het humane IL-12RÊ2 gen. (dit proefschrift) 

6.. Promoter of Promotor: een polymorfisme kan heel wat verschil maken. 

7.. Toen ik begon, werkte ik aan één honderdduizendste deel van het genoom, maar 
naa het publiceren van het Humane Genoom Project werd duidelijk dat mijn 
aandeell  drie keer zo groot was. (Lander et al., 2001, Nature 409:860) 

8.. Science is what happens to you while you're planning other things, 
(vrijj  max John L ennon) 

9.. Een dubbel contract is geen dubbele zekerheid. 

10.. Alhoewel een linksdraaiend DNA molecuul in vivo niet voorkomt, wordt de 
'doublee helix' vaak zo -en dus foutief- afgebeeld. 
(www.lecb.ncifcrf.gov// ^orns/LeftHandedX)NAhtmI) 

11.. Na je pensioen heeft de week weer zeven dagen. 

Annaa van Rietschoten, 
meii  2002 
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