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STELLINGEN N 
BehorendeBehorende bij het proefschrift: 

INTERCELLULARR PASSAGE OF EPITHELIAL CELL LAYERS: A PATHOGENIC MECHANISM 

FORR HAEMOPHILUS INFLUENZAE INFECTIONS. 

HaemophilusHaemophilus influenzae passeert humaan luchtwegepitheel door intercellulaire passage, 

paracytose.. -dit proefschrift-

Naa paracytose van het luchtwegepitheel persisteert Haemophilus influenzae in de lagere 

luchtwegenn van COPD en CF patiënten. 

Hechtingg van Haemophilus influenzae aan epitheelcellen is in de pathogenese van otitis media 

belangrijkerr dan in de pathogenese van chronische lagere luchtweg infecties in COPD patiënten, 

-ditt proefschrift-

Eenn vaccin tegen infecties door ongekapselde Haemophilus influenzae moet het paracytine 

bevatten,, -dit proefschrift-

Sommigee auto-immuunziekten zijn gerelateerd aan vaccinatie. J Autoimmun Feb 2000. Het 

verplichtenn tot vaccinatie van medewerkers in bijvoorbeeld een ziekenhuis is daarom niet 

vanzelfsprekend. . 

Hett verplicht stellen van een volledige werkweek voor leidinggevende functies verhindert niet 
alleenn de doorstroom van moeders naar leidinggevende functies {zie stelling I.Straatsburg, UvA, 
1997),, maar ook de doorstroom van leidinggevende vaders naar zorg-functies. 

Eenn nationale voorlichtingscampagne Eet Gezond is overbodig zolang in het bedrijfsrestaurant 
vann het rijksinstituut voor Volksgezondheid en milieu de kroketten goedkoper zijn dan het fruit. 

Inn gebouwen zonder airconditioning wordt de uitdrukking 'meten is weten', meten is zweten. 

Dee Assistent in Opleiding wordt nooit Assistent. 

Dee conclusie van onderzoekers dat het meten van de taillemaat voldoende is om te zien of 
iemandd gezond is, lag dik voor de hand. 

'Flow',, een gemoedstoestand van opperste concentratie waarbij prestaties als vanzelf geleverd 
worden,, kan ook niet-roeiers overkomen. 

Muriell  van Schilfgaarde, 12 april 2000. 




