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StellingenStellingen behorende bij het proefschrift 

Inn Vivo Signal Transduction: 
Mitogenn Activated Protein Kinases in Inflammation 

1.. De functie van p38 MAPK hangt af van het betrokken celtype en 
dee conditie waarin deze zich bevindt, (dit proefschrift) 

2.2. Het remmen van MAPKs vormt een valide aangrijpingspunt voor 
nieuwee ontstekingsremmende therapieën, (dit proefschrift) 

3.. In vivo is p38 MAPK met name betrokken bij aspecifieke afweer, 
JNKK met name bij de adaptieve, (ditproefschrift) 

4.. MAPKs zijn bij zoveel diverse processen betrokken, dat het 
wonderlijkwonderlijk is dat remming ervan goed verdragen wordt door de 
mens. . 

5.. In Vivo Veritas, (ditproefschrift) 

6.. Op een rijdende trein stappen mag al jaren niet meer van de 
Nederlandsee Spoorwegen. Uit didactisch oogpunt zou deze 
beperkingg ook voor promovendi moeten gelden. 

7.. If at first you don't succeed, try, try again. Then quit. There's no use 
beingg a damn fool about it. (W.C. Fields) 

8.. De maatschappelijke roep tot het sneller opleiden van meer artsen 
brengtt het bestaansrecht van arts-onderzoekers in gevaar: dit vormt 
opp termijn een grote bedreiging voor de gezondheidszorg. 

9.. Elektronische organizers zijn waardeloos, ze worden met name 
gebruiktt door mensen die al goed georganiseerd zijn. (J.C.H. 
Hardwick) Hardwick) 




