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Stellingen 

1. De diagnostiek van enterovirulente Escherichia coli dient 
gestandaardiseerd te worden. 

2. Entero-aggregerende Escherichia coli heeft geen recht op het predikaat 
"emerging pathogen " (Emerging Infect. Dis. 1998; 4: 251-261). 

3. Het is onwaarschijnlijk dat inflammatoire darmziekten worden veroorzaakt 
door een persisterende infectie met pathogène Escherichia coli subspecies. 
Een bijdrage van commensale Escherichia coli soorten in de Pathogenese 
van deze aandoeningen is echter niet uit te sluiten. 

4. De barrière functie van de dikke darm mucus is verminderd in patiënten 
met inflammatoire darmziekten, onafhankelijk van de mate van 
ontsteking. 

5. De commensale darmflora vormt een geïntegreerd onderdeel van het lokale 
cytokine netwerk. (Microbiol. Rev. 1996; 60: 316-341) 

6. Voor infectiepreventie in het ziekenhuis is communicatie minstens zo 
belangrijk als het voorkómen van communicatie. 

7. Het is wenselijk, als tegenhanger van de thans in het belastingrecht 
voorkomende straf op lichtvaardig procederen, een straf op lichtvaardig 
afwijzen voor belastingambtenaren in te voeren. (J.C. Schultsz, [stelling 
behorende bij het proefschrift Eigendomsverkrijging bij koop van roerende 
goederen in het westeuropees internationaal privaatrecht] 1955) 

8. Het afronden van een proefschrift doet in geen enkel opzicht aan een 
bevalling denken. Het is dan ook onjuist om van een dubbele bevalling te 
spreken wanneer beide kort na elkaar plaatsvinden. 

9. Poep gebeurt. (Bron onbekend, vert, uit het Engels) 

10. De ware liefde is de beste collega. 

C. Schultsz, 18 november 1999 
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