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Stellingen n 
behorendee bij het proefschrift "Immune responses to tuberculosis". 

1.. Immunomodulatie kan een belangrijke bijdrage leveren aan de 
therapeutischee opties bij tuberculose (dit proefschrift). 

2.. De inflammatoire respons tijdens tuberculose kan zowel leiden tot 
eenn beschermende immuun reactie als tot weefselschade (dit 
proefschrift). . 

33 Iedere patiënt met tuberculose dient op de aanwezigheid van 
antilichamenn tegen HIV te worden gecontroleerd (dit proefschrift). 

4.. Het meten van cytokine spiegels in de circulatie van patiënten met 
tuberculosee geeft geen afspiegeling van de situatie op de plaats van 
infectiee (dit proefschrift). 

5.. Men dient bedacht te zijn op infectie met M. tuberculosis dan wel 
reactivatiee van een oude tuberculose infectie bij RA patiënten die 
behandeldd worden met middelen die de interleukin-1 receptor 
blokkerenn (dit proefschrift), 

6.. Het blokkeren van HIV coreceptoren vormt een nieuw 
aangrijpingspuntt in de therapie van HIV patiënten (dit proefschrift). 

77 Experimenteren met Softenon tijdens de zwangerschap heeft, indien 
gangbaree laboratorium voorschriften in acht worden genomen, geen 
consequentiess voor de ongeboren vrucht 

8.. De mens is de gevaarlijkste infectieziekte aller tijden 
(Williamm McNeill. Uit; Plagues and people). 

99 Je vindt datgene waarnaar je op zoek bent. 

10.. Een psychologie van de immunologie zou vermoedelijk uitwijzen dat 
TT cellen met bindingsangst en macrofagen met anorexia niet 
bijdragenn tot een adequate immuun respons. 

111 Onderzoek doen is het creëren van nieuwe onduidelijkheden. 

12.. De wereld is klein - maar met als je 'm moet bevolken. 
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