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Stellingen 
 

behorende bij het proefschrift 
 

Role of CCR5 in the cardiovascular complications of renal disease 

and diabetes: insights from studies on CCR5∆32 genotype 
 
 
- Bij patiënten met eindstadium nierfalen met een systemische 
ontstekingsreactie leidt de aanwezigheid van de CCR5 deletie 32 
genetische variant tot vergelijkbare mortaliteit als bij patiënten met 
eindstadium nierfalen zonder systemische ontstekingsreactie (dit 
proefschrift). 
 
- Patiënten met eindstadium nierfalen die drager zijn van de CCR5 
deletie 32 genetische variant vertonen een meer uitgesproken T-helper 2 
cel type immuunrespons dan niet-dragers (dit proefschrift). 
 
- Vanuit kosteneffectiviteitoogpunt lijkt farmacologische blokkade van de 
CCR5 receptor bij patiënten met eindstadium nierfalen, waarbij sprake is 
van een systemische ontstekingsreactie, het overwegen waard (dit 
proefschrift). 
 
- De aanwezigheid van de genetische variant ‘deletie 32’ in de CCR5 
receptor is geassocieerd met verminderde mortaliteit bij patiënten met 
diabetes mellitus type 2 (dit proefschrift). 
 
- Naast een rol in het ontrafelen van pathofysiologische mechanismen 
kunnen genetische associatiestudies worden gebruikt bij ontwikkeling 
van geneesmiddelen als een soort levenslange, klinische trial waarbij de 
aan- of afwezigheid van een genetische variant ‘gelijk’ staat aan werking 
van een geneesmiddel (dit proefschrift). 
 
- De gezondheidszorg in z’n geheel en zeker ook de zorg in UMC’s is 
gebaat bij generalisten. 
 
- Proefschriften 2.0 zouden digitaal in plaats van op papier moeten 
verschijnen. 
 
- Het verdient aanbeveling om medische proefschriften en promoties niet 
te laten sponsoren door farmaceutische bedrijven. 
 



- Een onderzoeker dient geloofwaardige onmogelijkheden te prefereren 
boven ongeloofwaardige mogelijkheden (vrij naar Aristoteles). 
 
- Wat mooi is in de mens gaat voorbij, maar niet alzo in de kunst 
(Leonardo da Vinci). 
 
 
 
 

Friso Muntinghe, 21 maart 2012 
 
 


