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Stellingen n 

Behorendd bij het proefschrift: 

'Inductionn and maintenance of human virus-specific T cells" 
vann Ester van Leeuwen 

1.. Effector-type CD8+ T cellen zijn tot meer in staat dan wel gedacht werd, mits de juiste 
stimuluss wordt gegeven, (dit proefschrift) 

2.. In het geval van persisterende virussen moeten memory T cellen gezien worden als 
alertee effector-type T cellen die het virus onder controle houden, (dit proefschrift) 

3.. Virus-specifieke CD8+ T cellen die regelmatig een antigene stimulus ontvangen, zijn 
daardoorr niet afhankelijk van IL-7 om te overleven, (dit proefschrift) 

4.. Ook voor virus-specifieke T cellen geldt: Nurture by Nature; de opvoeding van deze 
cellenn wordt voor een groot deel bepaald door de aard van het virus. 

5.. Analyse van T cellen specifiek voor virussen die voornamelijk locale infecties 
veroorzaken,, moet niet uitgevoerd worden op cellen uit het perifere bloed. (G.J. de 
Bree,Bree, J. Exp. Med., In Press) 

6.. De werkzaamheden van een promovendus passen in verschillende disciplines, AIO 
zouu dus een afkorting kunnen zijn van "All-ln-One". 

7.. De "undo" functie op een computer is van onschatbare waarde voor de stress-
regulatiee tijdens het schrijven van een artikel of proefschrift. 

8.. Een vrouw die in een klein autootje een grote auto met mannelijke chauffeur inhaalt, 
kann er zeker van zijn dat het omgekeerde even later gebeurt. 

9.. Omdat bij iedere sfeer en gelegenheid andere muziek past, is het onmogelijk één 
favoriett nummer te hebben. 

10.. Vakantie zou nog rustgevender en mooier kunnen zijn zonder andere toeristen... 




