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Stellingen behorende bij het proefschrift

MACROPHAGES AND FIBROBLASTS:

KEY REGULATORS IN WOUND HEALING, FIBROSIS AND THE FOREIGN BODY REACTION

1. Macrofagen zijn zeer plastisch en veranderen hun functie binnen enkele uren 
-misschien zelfs binnen enkele minuten- (dit proefschrift).

2. Voor een goede wondgenezing zijn zowel M1 macrofagen, M2 macrofagen als
fibroblasten nodig (dit proefschrift).

3. Paracriene signalen lijken voor macrofaagpolarisatie belangrijker dan de 
extracellulaire matrixcomponenten (dit proefschrift).

4. M1 macrofagen zorgen voor een inflammatoir milieu; zelfs de fibroblasten
werken hieraan mee (dit proefschrift). 

5. Ondanks dat verschillende extracellulaire matrixcomponenten geen invloed 
hebben op macrofaag polarisatie, zet fibronectine in combinatie met verschillende 
substraat stijfheden aan tot fusie van macrofagen (dit proefschrift).

6. Zonder macrofagen en fibroblasten is er geen wondgenezing, fibrose en 
vreemdlichaamsreactie (dit proefschrift).

7. Behaalde wetenschappelijke resultaten in het verleden geven geen garantie
voor de toekomst.

8. Waar een wil is, is een weg, ook al is de weg soms lang!

9. Hou je grootste concurrent te vriend, of beter nog, ga met elkaar samenwerken.

10. Het krijgen van een kind is hetzelfde als wetenschap: je verwacht en voorspelt
van alles maar soms gaat het net even anders. 

11. Het combineren van promotie onderzoek met het moederschap vereist
een goede planning, het hebben van een flexibele instelling, en dito achterban.

12. Nait soezen, deurbroezen.
 

         Diana Ploeger 
    Groningen, 19 april 2017


