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Stellingenn behorende bij het proefschrift 

'Viro-Immunologicall  studies on the role of Epstein-Barr virus in the 

developmentt of AIDS-related non-Hodgkin's lymphoma1 

1.. De balans tussen het aantal virus-deeltjes en het aantal functionele virus-specifieke T 

cellenn zegt meer over de kans op ziekte progressie dan het aantal virus-deeltjes alleen, (dit 

proefschrift proefschrift 

2.. Een tekort aan antigen-specifieke CD27" effector T cellen kan gebruikt worden als een 

markerr voor ziekte-progressie. (dit proefschrift) 

3.. Het aantal IFNy producerende T cellen is een goede maat voor het aantal functionele T 

cellen. . 

4.. Verlies van EBV-specifieke T cel functie gepaard gaand met een toename in het aantal 

EBVV virus-deeltjes is cruciaal in het ontstaan van een AIDS-gerelateerd non-Hodgkin 

lymfoom.. (dit proefschrift) 

5.. Bij de aanbieding van een manuscript bij een top-tijdschrift bepaalt de titel in grote mate 

dee kans op een reviewproces. 

6.. In scientific terms suggestive is weaker than indicative which is weaker than definite 

proof.. (anonymous reviewer) Unfortunately, the latter is rather rare. 

7.. Waarschijnlijke onmogelijkheden hebben de voorkeur boven onwaarschijnlijke 

mogelijkheden.. (Aristoteles) 

8.. Dat ook de wetenschap aan mode onderhevig is, blijkt uit het feit dat in de immunologie 

naa het bestuderen van de antigen-specifieke CD8+ T cel responsen men zich nu massaal 

stortt op het bestuderen van antigen-specifieke CD4+ T cel responsen. 

9.. Zelfs een tekst die door de begeleider van hoge kwaliteit geacht wordt, kan door de 

tekstverwerkerr als 'platte tekst' worden verworpen. 

10.. Samen promoveren kan alleen als de dip van de één gecompenseerd wordt door de piek 

vann de ander. 

11.. It is totally impossible to be well-dressed in cheap shoes. (Hardy Amies) 

Debbiee van Baarle, september 2000 




