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Stellingen behorende bij het proefschrift 

The inflammatory response in COPD 
in mice and men 

1. Hat felt dat kortdurend roken in muizen ontstekingsremmende effecten heefl, is geen 
adequaat excuus voor COPD patienten om le (blijven) roken (di! proefschrift). 

2. Blootstelling aan stikstofdioxide versterkt de rook-geinduceerde ontstekingsreactie in 
muizen niet, maar draagt wel bij aan de gevoeligheid voor infecties. 

3. Roken veroorzaakt een antigeen specifieke immuunrespons (dit proefschrift). 

4. Hat is zeer aannemelijk dat de rook-geinduceerde specifieke immuunrespons bijdraagt 
aan de pathogenese van COPD. 

5. Om de rol van regulatoire T cellen in COPD le onderzoeken, meet de functionaliteit van 
daze cellen specifiek in longweefsel bestudeerd warden. 

6. H0-1 inductie zorgt via een toename van regulatoire T cellen voor een verminderd aantal 
rook-geinduceerde B-cel-infiltraten in muizen (dit proefschrift). 

7. Een rokende muis raakt weliswaar verslaafd, maar zal nooit volledig COPD ontwikkelen. 

8. Gezonde rokers bestaan niet. 

9. Een 'gezonde' raker onderwerpen aan longfunctieonderzoek voor een wetenschappelijke 
studie leidt tot hat risico op voortzetting van diens schadelijke rookgedrag. 

10. Het feit dat tegenwoordig erg veal geluisterd word! naar de leerling (en zijn ouders) en 
amper naar de leraar is fnuikend voor de kwaliteit van het onderwijs (A. Brandsma). 

Corry-Anke Brandsma, 8 september 2008 


