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Stellingen 

behorende bij het proefschrift 

T cell-dependent B cell hyperactivity in primary Sjögren’s syndrome 

Biomarker and target for treatment 

 

1. Door niet alleen naar de klinische effecten van immunotherapie te kijken, maar ook de biologische 

effecten nader te bestuderen, neemt de pathogenetische kennis aanzienlijk toe (dit proefschrift).  

 

2. Zowel T folliculaire helper cellen als T folliculaire regulatoire cellen zijn verhoogd aanwezig in het 

bloed van patiënten met het syndroom van Sjögren en beide celtypes zijn geassocieerd met 

systemische ziekteactiviteit (dit proefschrift). 

 

3. FcRL4
+
 B cellen in de speekselklieren van patiënten met het syndroom van Sjögren zijn geactiveerde 

cellen, die interactie kunnen aangaan met epitheelcellen en zo bijdragen aan het ziekteproces (dit 

proefschrift). 

 

4. De ratio van immunoglobuline vrije lichte ketens (κ/λ) in serum is een aanvullende biomarker voor de 

aanwezigheid van MALT lymfoom in patiënten met het syndroom van Sjögren (dit proefschrift).  

 

5. Patiënten met het syndroom van Sjögren kunnen gestratificeerd worden op basis van hun basale 

niveau van B cel receptor signalering (dit proefschrift). 

 

6. Ondanks wisselende klinische resultaten bij de behandeling van het syndroom van Sjögren met 

rituximab, maken de gunstige biologische effecten een weg vrij voor nieuwe therapieën gericht op B 

cellen (dit proefschrift).  

 

7. De biologische effecten van abatacept therapie bewijzen dat de interactie tussen T cellen en B cellen 

een essentieel doelwit is voor behandeling van het syndroom van Sjögren (dit proefschrift).  

 

8. De werking van een geneesmiddel moet zowel op subjectieve als objectieve uitkomstmaten 

beoordeeld worden (dit proefschrift).  

 

9. Door harder te lopen kan de afstand tussen laboratorium en kliniek sneller worden overbrugd.  

 

10. Wetenschap moet objectief zijn, anders is het simpelweg een oefening in creatief beeldhouwen, wat 

de wetenschap in geen enkel opzicht vooruit brengt (Tim Bushnell). 

 

11. Keep your face always toward the sunshine – and shadows will fall behind you (Walt Whitman).  

 

12. What good is the warmth of summer, without the chill of winter to give it sweetness (John Steinbeck).  

 

13. De beste reis is altijd de volgende (Javier Reverte). 

 

Gwenny Verstappen, mei 2018 


