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STELLINGEN N 

1.. De MyD88 afhankeljjke, maar niet de MyD88 onafhankelijke route van TLR4 
signaleringg is belangrijk voor het opwekken van ontsteking tijdens infectie met 
non-typeablee Heamophifus influenzae. 
DitDit proefschrift 

2.. Niet gemannosileerd lipoarabanomannan van snel groeiende mycobacteriën 
initieertt een pro-infiammatoire respons in de longen van muizen via TLR2 en niet 
viaTLR4,, CD14of LBP. 
DitDit proefschrift 

3.. Stimulatie van TLR2 heeft een temperend effect op ontsteking tijdens infectie 
mett type 3 S. pneumoniae terwyl aanwezigheid van CD14 inflammatie aanwakkert 
tijdenss infectie met M. tuberculosis. 
DitDit proefschrift 

4.. SIGNR1 vangt pneumococcen uit de bloedbaan en beïnvloedt hierna de vorming 
vann antilichamen tegen T cell onafhankelijke antigenen van ditt pathogeen. 
DitDit proefschrift 

5.. De afweer tegen longinfectie met het atypische mycobacterium M. kansasii is 
niett zo zeer afhankelijk van een Th1 gemedieerde adaptieve respons, als wel van 
dee natuurlijke afweer. 
DitDit proefschrift 

6.. Muizen zonder het co-stimulatoire molecuul CD27 zjjn beschermd tegen 
longinfectiee geïnduceerd door type 3 S. pneumoniae, echter verschillen ze in de 
afweerr tegen M. tuberculosis nauwelyks met wild type muizen. 
DitDit proefschrift 

7.. De Toll-like receptoren zijn de streepjescodelezers van het immuunsysteem. 
DitDit proefschrift 

8.. Het lezen van de engelse Harry Potter bevordert het schryven van een 
proefschrift. . 

9.. Promoveren aan een hogeschool is een duidelyke vorm van diploma-inflatie. 

10.. Met het zingen der muizen komen de musicus en de wetenschapper weer iets 
naderr tot elkaar. 
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