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Stellingen behorende bij het proefschrift 

The WNT receptor Frizzled-8 in pulmonary remodelling and inflammation 

1. De Frizzled-8 receptor draagt bij aan structuurveranderingen en 
ontstekingsprocessen in de long. (dit proefschrift) 
 

2. Frizzled-8 draagt bij aan de complexiteit en heterogeniteit van COPD. (dit 
proefschrift) 
 

3. Bij de communicatie tussen verschillende celtypes is zowel de initiator als de richting 
belangrijk. (dit proefschrift) 
 

4. Bij WNT signalering is de balans van de verschillende WNT/Frizzeld interacties 
belangrijker dan de bijdrage van een individueel ligand of individuele receptor. (dit 
proefschrift) 
 

5. Dat een (WNT) ligand aan een (Frizzled) receptor bindt, zegt niets over de mogelijke 
fysiologische relevantie hiervan. (dit proefschrift) 
 

6. De bestudering van WNT signalering in complexe/multicellulaire systemen levert 
andere kennis op dan bestudering in geïsoleerde celsystemen. (dit proefschrift) 
 

7. Je kunt de richting van de WNT niet veranderen; wel de stand van je zeilen. 
(aangepast Nederlands spreekwoord) 
 

8. Je hoeft niet ver van huis te gaan om je te kunnen verwonderen over de schoonheid 
van de wereld om je heen. 
 

9. Evaluatie en (zelf-)reflectie dragen bij aan de verbetering van een product. 
(geïnspireerd op: It’s never too late to learn some embarrassingly basic stupidly obvious things 
about oneself - Alain de Botton, Zwitsers-Engelse filosoof) 
 

10. Dat uit dezelfde ouders een kind met steil haar en een kind met gekruld haar 
geboren kunnen worden (en dat krullen blijkbaar een generatie over kunnen slaan), 
suggereert dat gekruld of steil haar bij mensen niet van één (Frizzled) gen afhankelijk 
is. 
 

11. De magie van Disney verrijkt je leven, niet alleen je kindertijd. 
 

12. Bij communicatie is de verpakking minstens zo belangrijk als de inhoud. 
 

13. Vreemd eigenlijk, dat je om de grootste verantwoordelijkheid te mogen dragen, 
helemaal geen diploma nodig hebt. 

Anita Spanjer - van Dijk 
Groningen, 25 november 2016 


