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Stellingenn behorende bij het proefschrift 

HaemophilusHaemophilus influenzae and airway inflammation in chronic bronchitis 

Inn het kader van bacteriële persistentie geldt niet het recht van de sterkste 
[dit[dit proefschrift]. 

Chronischee infectie van de lagere luchtwegen in COPD met Haemophilus influenzae is 
geassocieerdd met een meer uitgesproken lokaal ontstekingsproces [dit proefschrift]. 

Uitgaandee van het concept dat de ontsteking in de luchtwegen van COPD patiënten 
oorzakelijkk geassocieerd is met de mate van luchtwegobstructie valt het te verwachten 
dat,, ten opzichte van niet geïnfecteerde patiënten, de longfunctie van patiënten met een 
chronischee Haemophilus influenzae infectie in de tijd sneller achteruitgaat 
[dit[dit proefschrift]. 

lederee chronische bronchitis patiënt heeft recht op zijn eigen Haemophilus influenzae 
[dit[dit proefschrift]. 

Remmingg van de eiwitsynthese kan de synthese van bepaalde eiwitten juist verhogen 
[dit[dit proefschrift, Cytokine 2000;12:1275-9]. 

Dee klassieke associatie tussen de ijsconsumptie in de zomermaanden en het aantal 
sterfgevallenn ten gevolge van verdrinking onderstreept het belang van voorzichtigheid 
bijj de interpretatie van gevonden associaties tussen parameters. 

Hett ontbreken van een evidence-based behandeling van idiopathische pulmonale 
fibrosee rechtvaardigt niet het onthouden van therapie aan deze groep patiënten. 

Dee complexe problematiek ten aanzien van diagnostiek en behandeling van de veelal 
zeldzamee interstitiële longaandoeningen rechtvaardigt de instelling van kenniscentra. 

Dee discussies rond euthanasie in Den Haag en AIDS en seksualiteit in Rome geven blijk 
vann een schrijnend tekort aan praktijkervaring bij de discussianten. 

Doorr de toename van het aantal artsen werkzaam in deeltijd functies neemt de behoefte 
aann part-time patiënten de laatste jaren sterk toe. 

Promotieonderzoekk heeft als overeenkomst met de uitademing van een ernstige 
emfyseemm patiënt dat er eens een einde komt. 

Paull Bresser 
Amsterdam,, 2 februari 2001 




