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Stellingen behorende bij het proefschrift: 
Diagnostic aspects of human alphaherpesvirus infections in 

dermato-venereology 

1. Zachte heelmeesters zullen met de Tzanck-test altijd een lagere sensitiviteit 
bereiken. 

2. De klinische microbiologie zou de Tzanck-test als standaardprocedure moeten 
opnemen en deze test meer bij de diagnose van humane alphaherpesvirussen 
moeten betrekken. 

3. Om onnodige stigmatisering te voorkomen kan de huisarts bij herpes en spitse 
wratten in de anogenitale regio screening op andere sexueel overdraagbare 
aandoeningen beter achterwege laten. 

4. Een degeneratieve primer is als een sticker met slechte lijm, die alleen blijft 
zitten als hij optimaal wordt aangebracht (Hoofdstuk 4). 

5. Het varicella-zoster virus gedraagt zich ten opzichte van virale antilichamen 
als een ezel (Hoofdstuk 5). 

6. Onderzoeksgelden naar 'stealth technology' voor oorlogsdoeleinden kunnen 
beter worden aangewend voor onderzoek naar de 'stealth technology' van 
virussen. 

7. Door Turkije als volwaardig lid toe te laten tot de Europese Unie worden de 
mogelijkheden om de huidige lidstaten tegen exotische infectieziekten te 
beschermen verruimd. 

8. Om in de relationele sfeer besmetting met macrovirussen te voorkomen kan 
onthouding van digitaal contact overwogen worden. 



9. Het democratisch machtsvacuüm rond studenten en hoogleraren is inmiddels 
opgevuld door niet-democratisch gekozen bestuurders. Dit is een beperking 
voor de universitaire vorming van de student. 

10. Het auteursrecht van wetenschappelijke publicaties moet niet gaan vallen 
onder het zogenaamde werkgeversauteursrecht, maar dient in handen te 
blijven van de wetenschappers zolang deze nog voor hun werkzaamheden 
onderbetaald worden. 

11. De enorme toename van industriële bedrijvigheid op het gebied van genetisch 
gemanipuleerde organismen is verontrustend. Vooruitlopend op nieuwe 
gevaren die op ons kunnen afkomen kan de definitie 'hazard', die gehanteerd 
wordt door het Center for Chemical Process Safety (USA), beter worden 
gewijzigd in 'an inherent physical, chemical or biological characteristic that 
has the potential for causing harm to people, property, or the environment'. 

12. De veiligheidsrichtlijnen voor gevaarlijke stoffen die de Europese Unie 
hanteert voor de chemische industrie, vormen een goed uitgangspunt voor 
aanvullende richtlijnen voor de pharmaceutische industrietak die belast is met 
de ontwikkeling en productie van antivirale en anti-bacteriële vaccins. 

13. Als je maar vaak genoeg lacht dan krijg je vanzelf rimpels. 

14. In muziek kan een uur voorbij vliegen en een enkele maat eeuwig duren. 

Elzo Folkers 
oktober 1999 



Cover illustration: "Corona herpetica" by Elsa J. Loosjes 
Production supervisor: Tekstra Grafische Produkties, Jisp 
Printed by: PlantijnCasparie Heerhugowaard 
Design: Chris van Egmond BNO 

Copyright © 1999 by Elzo Folkers, Koog aan de Zaan. 

All rights reserved. No part of this publication may be reproduced, stored in a retrieval system, 
or transmitted, in any form or by any means, electronic, mechanical, photocopying, recording 
or otherwise, without the prior written permission from the author. 

ISBN 90-9013181-7 



Diagnostic aspects of 
human alphaherpesvirus infections 

in dermato-venereology 

ACADEMISCH PROEFSCHRIFT 

Ter verkrijging van de graad van doctor 
aan de Universiteit van Amsterdam, 
op gezag van de Rector Magnificus 

Prof. Dr. JJ.M. Franse 

ten overstaan van een door het 
College voor Promoties ingestelde commissie, 

in het openbaar te verdedigen 
in de Aula der Universiteit 

op vrijdag 22 oktober 1999 om 10.00 uur 

door 

Elzo Folkers 
geboren te Willemstad Curaçao 



Promotiecommissie: 

Promotor: Prof. dr. J.D. Bos 

Copromotoren: dr. A.P. Oranje 
dr. J. Vreeswijk 

Overige leden: Prof. dr. R.H. Coutinho 
Prof. dr. J. Goudsmit 
Prof. dr. R. de Groot 
Prof. dr. F.J.W. ten Kate 
Prof. dr. W.A. van Vloten 

The studies described in this thesis were conducted at the Department of Mammalian 
Virology, Institute for Animal Science and Health (ID-DLO), Lelystad; 
Department of Dermatology & Venereology, Hospital de Heel, Zaandam; 
Department of Dermatology & Venereology, University Hospital Rotterdam, Erasmus 
University, Rotterdam; 
Clinic for Sexually Transmitted Diseases of the Municipal Health Service (GG&GD), 
Amsterdam, The Netherlands. 

Printing of this thesis was financially supported by the University of Amsterdam, Institute 
for Animal Science and Health (ID-DLO), the Huidstichting Chanfleury van IJsselsteijn, 
Glaxo-Wellcome, 
Janssen Cilag, 
Galderma, 
Novartis Pharma. 

Additional financial support was provided by: 
Abott, Alk Abelló, EuroTec, Hoechst Marion Roussel, INC Pharmaceuticals, 
Leo Pharmaceutical Products, Roche Pharmaceuticals, Schering Plough, Tramedico and 
Yamanouchi Pharma. 



Men zou het woord probleem moeten vermijden 
om twee simpele redenen: 

er zijn oneindig veel voorbeelden van problemen 
die er niet zijn - ik kom hier op terug 

er zijn even oneindig veel voorbeelden van problemen 
die er wel zijn, maar niet zo worden genoemd -
ook hierop kom ik terug. 

Rutger Kopland, 
uit: Tot het ons loslaat (1997). 




