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Stellingen behorende bij het proefschrift 

ATP as a modulator of inflammation and oxidative stress 

Els Swennen, 12 april 2007 

 

 

1. ATP heeft een tweeledig ontstekingsremmend effect: het remt TNF-α én 

stimuleert IL-10 (dit proefschrift). 

 

2. Het ontstekingsremmende effect van ATP is robuust: het treedt zowel op na 

LPS+PHA- als na bestralings-geïnduceerde ontsteking (dit proefschrift). 

 

3. Bij het ontstekingsremmende effect van ATP zijn tenminste twee 

verschillende receptoren betrokken: P2Y11 voor de remming van TNF-α en 

P2Y12 voor de stimulatie van IL-10 (dit proefschrift). 

 

4. ATP voorkomt stralingsschade aan DNA in immuuncellen (dit proefschrift). 

 

5. Voor dit onderzoek is samenwerking tussen de vakgebieden Toxicologie én 

Epidemiologie een ‘conditio sine qua non’. 

 

6. De aanbevolen dagelijkse hoeveelheid van voedingssupplementen dient 

niet alleen te worden gebaseerd op het voorkómen van gebreksziekten 

maar ook op het behalen van gezondheidswinst. 

 

7. Een aangepaste voeding verdient een belangrijkere rol in de optimalisering 

van anti-tumor therapie met cytostatica of bestraling.  

 

8. De ontdekking van ‘extracellulair ATP’ opent een veelheid van 

toepassingsmogelijkheden, waarvan het merendeel nog niet te overzien is.  

 

9. De Vlaamse formulering ‘tot seffens’ bedoelt een weerzien na een korte of 

een langere periode. 

 

10. Het onontwarbare kluwen van Belgische en Nederlandse fiscale 

regelgeving betreffende grensarbeiders toont aan dat het vrije verkeer van 

werknemers, één van de grondslagen van de Europese Unie, nog steeds 

geen feitelijke verworvenheid is. 

 

11. Een promotie is als een goed huwelijk: het vraagt overleg, 

organisatievermogen en vooral geduld. Echter, terwijl het feest bij een 

huwelijk het begin markeert, vindt het feest bij een promotie pas plaats 

nadat al het werk is verzet.  


