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Stellingen
Behorende bij het proefschrift

Senescence of the adaptive immune system in health 
and aging-associated autoimmune disease 

1. Onderzoek van het verouderende, humane immuunsysteem draagt bij aan 
het begrijpen van auto-immuunreacties in ouderen. – (dit proefschrift)

2. Terwijl de productie van naïeve T-cellen al afneemt op jonge leeftijd, 
draagt een combinatie van T-celreceptor stimulatie (door lichaamseigen 
peptiden) en interleukine-2 bij aan het behoud van deze cellen op oude 
leeftijd. – (dit proefschrift; Westera et al. Aging Cell 2015)

3. Het behoud van afzonderlijke T-celpopulaties in ouderen wordt verschillend 
beïnvloed door niet-erfelijke factoren (vaccinaties, CMV infectie) en 
erfelijke factoren (geslacht, HLA-DR4 dragerschap). – (dit proefschrift; 
Brodin et al. Cell 2014)

4. Pro-inflammatoire B-cellen blijven behouden tot op hoge leeftijd en 
kunnen bijdragen aan het ontstaan van reuscelarteriitis en polymyalgia 
rheumatica door productie van interleukine-6. – (dit proefschrift)

5. Serum interleukine-6 en B cell activerende factor (BAFF) zijn veelbelovende 
markers om ziekteactiviteit vast te stellen in patiënten met reuscelarteriitis 
en polymyalgia rheumatica. – (dit proefschrift)

6. Een mens is geen muis. Prachtige fenomenen uit de ‘muizenimmunologie’ 
lijken niet van toepassing op de humane immunologie. – (Den Braber 
et al. Immunity 2012)

7. De verdeling van verschillende T-celreceptoren over terminaal 
gedifferentieerde CD8+ T-cellen (Gini Index 59) en naïeve CD8+ T-cellen 
(Gini Index 37) is beduidend minder eerlijk dan de verdeling van inkomen 
over inwoners van Nederland (Gini Index 29). – (dit proefschrift; Wereldbank)

8. Bij het lezen van een onderzoeksprotocol draait het om twee dingen. 
Eén: lezen wat er staat. Twee: bedenken wat er niet staat.

9. ‘Age is an issue of mind over matter. If you don’t mind, it doesn’t 
matter.’ – (Toegeschreven aan verschillende personen)

10. ‘‘t Begin van alle dingh is swaer, maer ‘t wert veel lichter achter naer.’ 
– (Johan de Brune, 1636)

Niels van der Geest, 18 november 2015


