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Stellingen 
behorende bij het proefschrift 

'Aspects of lymphocyte activation in human atherosclerosis' 

1. Bij het ontstaan van maagzweren bestaat er een direct verband tussen infectie met de 
bacterie, Helicobacter pylori en het optreden van maagzweren. Tot dusverre zijn er 
geen overtuigende aanwijzingen voor een dergelijk oorzakelijk verband tussen infectie 
met de bacterie Chlamydia pneumoniae en vorming van atherosclerotische lesies. (dit 
proefschrift - Hst 2). Derhalve lijkt het gebruik van antibiotica voor het behandelen van 
hart- en vaatziekten ietwat voorbarig. 

2. Naast het type infectieuze microorganisme, lijkt toch vooral het aantal infecties met 
microorganismen waaraan een individu is blootgesteld een belangrijk risico-factor voor 
het optreden van atherosclerotische lesies. 

3. Het gebruik van muizen-modellen met experimenteel geïnduceerde athérosclérose is 
niet geschikt voor de bestudering van klinisch symptomatische plaques bij mensen, 
omdat muizen geen zogenaamde plaques 'at risk' ontwikkelen. 

4. 'Wat de mens in verwarring brengt zijn geen feiten, maar de dogmatische meningen 
over de feiten' (Epictetus; dit proefschrift - Hst. 5). 

5. De aanwezigheid van Thl-(IFN-Y producerende) cellen in atherosclerotische lesies zou 
vooral het resultaat kunnen zijn van de expressie van specifieke adhesie-moleculen en 
chemokines in dergelijke lesies en hoeft niet samen te hangen met de aanwezigheid van 
locale antigenen, welke na T cel activatie ook een dergelijk fenotype kunnen induceren. 

6. Het molecuul CD40L lijkt in atherosclerotische lesies veel beperkter (specifieker) tot 
expressie te komen dan voorheen werd aangenomen, namelijk slechts op bloedplaatjes 
en geactiveerde T cellen. Derhalve lijkt de rol van CD40-CD40L signalering in 
atherosclerotische lesies vooral afhankelijk van de activatie van T cellen. 

7. De beste remedie voor het verminderen van hart- en vaatziekten is in het algemeen niet 
het gebruik van cholesterol verlagende medicijnen, of grote hoeveelheden light-
producten, maar een gedisciplineerd eetpatroon, waarbij rode wijn als gunstige 
aanvulling kan worden beschouwd. 

8. Voetballen is simpel, maar het moeilijkste wat er is, is simpel voetballen 
(J. Cruijff). 

9. De NS zet bussen in ?! (Slogan Nederlandse Spoorwegen). 

10. Vaak wordt een leek toch bleek van een lekenpraatje. 

11. Van alle stellingen is Naarden Vesting toch de mooiste. 
Mischa Houtkamp 
8 februari 2002 




