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Stellingen behorende bij het proefschrift
Pim1 kinase: A double-edged sword
The divergent roles of a survival kinase in environment-airway epithelium interaction

1. Door de functionele diversiteit van Pim1 kinase in luchtwegepitheelcellen is de klinische
toepasbaarheid van Pim1 kinase remmers in astma moeilijk te voorspellen. (dit
proefschrift)
2. Wanneer het luchtwegepitheel louter een fysieke barrièrefunctie zou hebben, zouden
wij veel gevoeliger zijn voor omgevingsfactoren. (dit proefschrift)
3. Remming van virale replicatie door inhibitie van Pim1 kinase is een duidelijk voorbeeld
van de meerdere wegen die naar Rome leiden. (dit proefschrift)
4. Het succes van wetenschappelijk onderzoek wordt in belangrijke mate bepaald door de
keuze van het onderzoeksmodel. (dit proefschrift)
5. De kracht van translationeel onderzoek is niet het uitvoeren van in vivo en in vitro
experimenten, maar het combineren en interpreteren van deze experimenten tot
relevante uitkomsten. (dit proefschrift)
6. Door het succes van genetische studies in het generen van publicaties en projecten
wordt het belang van omgevingsfactoren in astma onderbelicht.
7. Door een langdurige smalle focus op Pim1 kinase loop je het risico het grotere geheel uit
het oog te verliezen.
8. Het mag dan op het oog soms overbodig lijken, farmaceutische precisie zal zich altijd
uitbetalen.
9. Being an observative person does not automatically mean that you caused the damage.
10. Hoewel een lach in principe geen problemen op zal lossen, zijn problemen een stuk
dragelijker met een lach.

Maaike de Vries
Groningen, 1 juli 2015

