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STELLINGEN BEHORENDE BIJ HET PROEFSCHRIFT: 
SERUM NEOPTERIN AS AN IMMUNOLOGICAL MARKER OF 

DISEASE ACTIVITY IN INFLAMMATORY DISEASES. 

1. Neopterine waarden geven een beter beeld dan het bepalen van de bezinking (BSE) 
als parameter voor de activiteit van een ziektebeeld bij infectie ziekten daar de 
waarde in het serum snel daalt en normaliseert in navolging van een behandeling. 

2. Achtereenvolgende bepalingen van serum neopterine waarden bij een patiënt 
kunnen nuttig zijn voor het bepalen van het beleid bij de behandeling van 
ontstekingsziekten. 

3. Om de ziekteactiviteit bij een patiënt met sarcoidose te vervolgen is de bepaling 
van de serum neopterine waarde beter dan de bepaling van het Angiotensin 
Converting Enzyme (ACE) in het serum. 

4. De hypothese dat cel gemedieërde immuniteit (CMI) een rol speelt in Erythema 
Nodosum Leprosum (ENL) wordt gesteund door de verhoogde serum neopterine 
waarde. 

5. De waarde van neopterine in het serum bij patiënten met borderline lepra kan 
nuttig zijn voor het differentiëren tussen enerzijds, onbehandelde patiënten en 
patiënten met een recidief, en anderzijds patiënten met een Reversal Reaction (RR). 

6. Tolerantie betekent niet zich willoos laten overtroeven door andersdenkenden, 
maar wel samen met andersdenkenden de grens definiëren. 

7. De ene cultuur is niet beter dan de andere cultuur. Ze is alleen anders. 
De meerwaarde van een multiculturele samenleving is gelegen in de herkenning en 
de erkenning van het anders zijn. 

8. De inzet van weigestelden voor het verrichten van verpleegkundige en andere zorg 
taken, in de geest van de uitspraken van Mgr. M. Muskens, zal leiden tot een 
hogere waardering van de beroepen van verpleegkundige en verzorgende. 

9. Ondanks verbeterde diagnostiek in de bestrijding van lepra staat menselijke zorg 
(verlening) centraal. 

10. Man must not play God. 

F.F.V. Hamerlinck, september 1999. 
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" Rap, uit mijnen weg en 
uit mijn zunne, dat ik zie; 
houdt op en laat mij werken, 
of ik strale u! " zei de bie. 

Guido Gezelle, 13 juni 1882 
gedicht: wat hangt gij daar te praten. 

Voor Brigitte, 
met dank aan mijn ouders. 




