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Stellingenn behorende bij het proefschrift: 
'In'In vitro and in vivo modulation of T lymphocytes from allergic asthmatic subjects' 

1.. Classificatie van de allergische ontsteking in astma als een T helper 2-
gemediëerdee ziekte is te simplistisch (dit proefschrift en W.W. Busse et al., 
NN Engl J Med 344: 358). 

2.. Oplosbare producten van HMC-1 mestcellen stimuleren de productie van IFN-
gammaa door T-lymfocyten (dit proefschrift) 

3.. In vivo allergeenprovocatie van de luchtwegen van patiënten met allergisch astma 
kann reeds na 5 minuten in verhoogde niveaus van IL-16 in de bronchoalveolaire 
lavagee vloeistof resulteren(dit proefschrift). 

4.. Alleen in de supernatanten van CD8+ T-lymfocyten (en niet in die van CD4+ T-
lymfocyten)) correleren de hoeveelheden antigeen en bioactief IL-16 (dit 
proefschrift). . 

5.. De behandeling van patiënten met een milde vorm van astma met inhalatie-
corticosteroïdenn heeft invloed op de antigeen-specifieke subpopulaties van T-
lymfocyten,, zowel in de luchtwegen als in het perifere bloed (dit proefschrift). 

6.. Met de immunocytochemische dubbelkleuring is het mogelijk intracellulaire 
cytokinenproductiee te detecteren zonder dat het nodig is de cellen eerst in vitro te 
stimulerenn (dit proefschrift). 

7.. Alleen bij cellen uit de bronchoalveolaire lavagevloeistof die niet in vitro 
gestimuleerdd zijn is er een effect meetbaar van segmentele allergeen provocatie 
opp intracellulaire productie van IFN-gamma (dit proefschrift). 

8.. Het rekruteren van proefpersonen voor het ondergaan van een dubbele 
bronchoalveolairee lavage vereist naast een psychologische aanpak de 
mogelijkheidd tot het aanbieden van een flinke financiële vergoeding. 

9.. Het werken in de omgeving van artsen die onderzoek doen naar astma verhoogt 
dee incidentje van deze aandoening onder het laboratoriumpersoneel. 

10.. Ongelovigen die menen iets over de kwaliteit van de Matteüspassie te kunnen 
zeggen,, zijn als geheelonthouders die zich een oordeel over een Chateau 
Margauxx aanmatigen (Pieter Nouwen in 'Het negende uur'). 

11.. Alhoewel de legalisatie ervan anders doet vermoeden is prostitutie voor de 
meestee vrouwen geen vrije keuze. 

12.. De meest fervente voorstanders van de evolutietheorie zijn zij die er het minst 
vann afweten. 

Francinaa Huijsen, november 2001 
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