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Stellingen, behorende bij het proefschrift “Myeloperoxidase 
and anti-myeloperoxidase autoantibodies in renal 

inflammation 
 
1) zowel dierexperimentele studies als klinische trials pleiten tegen verder 

onderzoek naar het nut van TNFα-inhibitoren in ANCA-geassocieerde 
vasculitis 

 
2) er moet op korte termijn een klinische trial gestart worden met 

complement factor C5-inhiberende therapie bij patiënten met ANCA-
geassocieerde vasculitis 

 
3) uit de observatie dat polyklonaal anti-MPO IgG wél, en 11 anti-MPO 

monoklonale antilichamen gezamenlijk géén glomerulonefritis 
veroorzaken, blijkt opnieuw dat het geheel meer is dan de som der 
delen. Het is jammer dat voor deze volkswijsheid geen solide 
wetenschappelijke basis bestaat 

 
4) waarschijnlijk is de biologische functie van MPO zelf betrokken bij de 

pathogenese van vasculitis gemedieerd door MPO-ANCA; de aard  van 
het door ons gebruikte muismodel maakt het echter zeer lastig deze rol 
adequaat te onderzoeken 

 
5) het is mogelijk dat, in ANCA-geassocieerde ziekten, het ontstoken 

weefsel zelf verantwoordelijk is voor de voortdurende productie van 
ANCA; een defect in de apoptose van PMNs en/of monocyten zou hier 
een rol in kunnen spelen 

 
6) als de “theory of autoantigen complementarity” door een onbekende 

Japanner was bedacht, zou niemand hem hebben geloofd 
 
7) een aanzienlijke groep patiënten met een combinatie van  hartfalen en 

chronische nierinsufficiëntie zou baat hebben bij een cardio-renale 
polikliniek 

 
8) de correlatiecoëfficiënt tussen de mate van statistische significantie en 

de klinische relevantie is kleiner dan 1 (p<0,05) 
 
9) wetenschap is politiek; dit is echter slechts één van de redenen dat 

politiek zich maar al te vaak niet door wetenschap laat leiden 
 
10) als je maar lang genoeg overal boven blijft staan, kom je vanzelf aan de 

top 
 
11) du sublime au ridicule, il n’y a qu’un pas (Napoléon, 1769-1821) 
 
 

Dennis Huugen, 5 oktober 2007 


