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Stellingen behorende bij het proefschrift: 

Modulation of regulatory mechanisms of intestinal ion secretion by TNFa and 
NPY 

1. Activatie van de muscarine receptor en de histamine receptor in de humane 
intestinale darmcellijn HT29cl.l9A resulteert in activatie van fosfolipase D. 
(dit proefschrift) 

2. TNFa potentieert de ion secretie geïnduceerd door carbachol en histamine in 
een humane intestinale cellijn (HT29cl.l9A). (dit proefschrift) 

3. Het effect van TNFa op de carbachol geïnduceerde ion secretie vindt mogelijk 
plaats via de synthese van het eiwit fosfaatzuur fosfatase (PAP), (dit 
proefschrift) 

4. Het feit dat in twee modellen voor colon epitheel (T84 en HT29cl.l9A) TNFa 
verschillende effecten op de ion secretie teweeg brengt, roept de vraag of welk 
modelsysteem de in vivo situatie het beste benadert, (dit proefschrift) 

5. Het feit dat TNFa ook in distaal colon van de muis de ion secretie geïnduceerd 
door carbachol of histamine kan potentiëren, suggereert dat in dit weefsel 
dezelfde signaal routes betrokken zijn bij deze secretie, (dit proefschrift) 

6. De overeenkomst tussen de beleggingswereld en de wetenschap is dat 'in het 
verleden behaalde resultaten geen garantie voor de toekomst bieden'. 

7. NPwhy? 

8. 'Never change a winning serum.' (dit proefschrift) 

9. Binnen de elektrofysiologie worden de 'schoonste' resultaten behaald met de 
meest vieze slangetjes, (dit proefschrift) 

10. De zegswijze 'hockey is voetbal met een stokkie' is grotendeels waar, alleen 
kunnen hockeyers hun hoofd beter koel houden achter de 'stip'. (EK 2000 en 
Sydney 2000) 

11. Niet alleen de promovendus kan vermoeid raken door het schrijven van een 
proefschrift, ook computers kunnen last hebben van 
vermoeidheidsverschijnselen. (dit proefschrift) 

12. Protocollen voor buffers zijn niet altijd eenduidig, want 'Ringer zonder 
mannitol' bevat GEEN mannitol, maar 'Natrium-vrije Ringer' bevat WEL 
natrium, (receptenboek lab 3.02) 





Uitnodiging 

voor het bijwonen van 

de openbare verdediging van 

mijn proefschrift 

op donderdag 8 februari 2001 

om 12.00 uur in 

de Aula der Universiteit, 

Oude Lutherse kerk, 

Singel 411 

te Amsterdam. 

Na afloop bent u 

van harte welkom op 

de receptie. 

Judith Oprins 

Gansstraat 74 

3582 EK Utrecht 

030 - 2516455 

e-mail: oprins@bio.uva.nl 

paranimfen: 

Helen Meijer 
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