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Stellingen behorende bij het proefschrift 
 
 

Gene expression in Hodgkin lymphoma 
The role of miR-155 in normal and malignant B cells 

 
 
 
1. Het consistent hoge expressie niveau van IRAK1 en FSCN1 correleert met de frequente 

aanwezigheid van meer dan 2 kopieën van deze genen in de klassieke vorm van het 
Hodgkin lymfoom. (dit proefschrift) 

 
2. Hodgkin en Reed-Sternberg cellen hebben op expressieniveau hun B cel identiteit 

grotendeels verloren. (Schwering et al. Blood, 2003 en dit proefschrift)  
 

3. Hodgkin lymfomen, primair mediastinale B cel lymfomen en diffuus grootcellige B cel 
lymfomen hebben een hoog expressie niveau van BIC en miR-155. (dit proefschrift) 

 
4. Epstein-Barr virus infectie met latentie type III  correleert in B cellen met een hoog miR-

155 expressie niveau. (dit proefschrift) 
 

5. Expressie van BIC kan worden geïnduceerd via de B cel receptor en wordt gereguleerd 
door PKC en NF-κB. (dit proefschrift) 

 
6. Het miRNA expressie niveau wordt niet alleen bepaald door de hoogte van pri-miRNA 

expressie maar ook door de mate van pri-miRNA naar miRNA omzetting. (dit proefschrift) 
 

7. “To B cell or not to B cell” is de centrale vraag met betrekking tot de herkomst van de 
Hodgkin en Reed-Sternberg cel. 

 
8. De ontdekking van miRNAs heeft aangetoond dat de betekenis van niet voor eiwitten 

coderend DNA lang is onderschat. 
 

9. Het feit dat een voetbalwedstrijd met 8 doelpunten of meer al snel een korfbaluitslag 
wordt genoemd, getuigt van een gebrekkige kennis van de korfbalsport. 

 
10. Er is geen sport in Nederland waar zoveel mensen zonder ook maar één serieuze 

wedstrijd te hebben gezien een mening over hebben als korfbal. 
 
 
 
      Joost L. Kluiver 

 
      Groningen, 3 juli 2006 

 


