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STELLINGEN 

Behorend bij het proefschrift: 

"HUMAN VIRUS-SPECIFIC T CELLS IN PERIPHERAL 

BLOOD AND LYMPH NODES: 

PHENOTYPE, FUNCTION AND CLONAL RELATIONSHIPS" 

1. Met 'afval' kan men prachtige experimenten uitvoeren. (d it proefschrift) 

2. De ene effector cel is de andere niet. (dit proefschrift) 

3. Een kat in het nauw maakt rare sprongen: het effector-type fenotype van 

zowel hCMV-specifieke CDS• als CD4• T cellen lijkt een directe reactie op de 

immune-escape artiest hCMV. 

4. Virus-specifieke T cellen in lymfoïde organen hebben andere fenotypes en 

functies dan die in het bloed. (dit proefschrift) 

5. Muizen CMV-specifieke T cellen geven geen bescherming tegen CMV infectie 

bij de mens 

6. Een wolf in schaapskleren: de oppervlakte kleuring van een virus-specifieke 

CDs+ T cel is per definitie niet een maat voor zijn functie . (dit proefschrift) 

7. Voor zowel flowcytometrie als Lego geldt dat de juiste kleurencombinatie 

bepalend is voor het optimale resultaat . (ook dit proefschrift) 

8. Voor het onderzoek naar human e anti-virale afweerreacties is input vanuit de 

klinische immunologie essentiee l. (dit proefschrift) 

9. De ontwikkeling van laboratorium technieken maakt het mogelijk om 

van steeds kleinere populaties cellen grotere hoeveelheden gegevens te 

verzamelen. (dit proefschrift) 

10. De tijd die nodig is om een experiment uit te werken neemt exponentieel toe 

met het aantal flu orochromen. (dit proefschrift) 


