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Stellingenn behorende bij het proefschrift 

"Eosinophill Degranulation as an Allergy Activation Marker", 

C.J.. Pronk-Admiraal, 17 oktober 2001 

11 Meting van het gehalte aan "eosinofïel kationisch eiwit" (EC?) in serum heeft een 

lagee voorspellende waarde met betrekking tot de pre-activatiegraad van eosinofiele 

granulocytenn in het bloed van een bepaald individu. (Dit proefschrift) 

22 Corticosteroïden hebben invloed op de aanwezigheid van eosinofielen in het bloed 

dochh niet aantoonbaar op de degranulatie van deze cellen. (Dit proefschrift) 

33 Een methode voor het vaststellen van de mate van pre-activatie bij eosinofielen in 

vivovivo is niet voorhanden. (Dit proefschrift) 

44 De pre-analytische fase leidt tot de grootste variatie in het meetresultaat. 

55 Om in deze hectische en dynamische tijd overeind te blijven is het belangrijk óók als 

volwassenenn de bekende R's voor baby's (rust, reinheid, ruimte en regelmaat) te 

respecteren. . 

66 Samenwerken levert in vele aspecten winst op, terwijl het slechts 'wil ' en 

'vertrouwen'' vraagt. 

77 Klinisch chemicus is een beroep dat bij uitstek geschikt is voor de bèta-

wetenschapperss met een menselijke kijk op het leven. 

88 Je kunt pas iets uitstralen als je het van binnen bezit. 

99 Toeval bestaat niet! 

100 Kinderen zijn de mooiste en meest waardevolle aandelen die je kunt bezitten. 
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