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Behorende bij het proefschrift getiteld: 
'Neutralizing Antibodies to the HIV-1 Envelope Glycoproteins' 

1. De mate van verrijking van neutraliserende antistoffen in een antilichaam phage-
display bank door selectie met een vaccin in vitro, kan als maat dienen voor de 
effectiviteit van het vaccin in vivo. {J.Virol (70): 9046-9050 '96) 

2. De meerderheid van de antilichamen opgewekt tijdens een natuurlijke HIV-1 infectie 
herkennen epitopen die niet beschikbaar zijn op het membraan-geëxpreseerde Env 
complex, [dit proefschrift) 

3. Bij het ontwerpen van een Env immunogeen dient niet alleen rekening te worden 
gehouden met de oligomere conformatie, maar ook met de membraanomgeving. 
(o7fproefsc/?r//r) 

4. Het CD4i epitope is geen geschikte doelwit voor een AIDS vaccin, wel als 
aangrijpingspunt voor klein moleculaire 'entry-inhibitors', (dit proefschrift) 

5. Gezien de variabiliteit van het Env complex vormen de Hl V-receptoren geschiktere 
doelwitten voor therapeutische antilichamen. 

6. De grote mate van inzicht die de opheldering van de gp120 kristalstructuur 
opleverde gaf nieuwe dimensies aan de uitdrukking 'kristalhelder'; de hoeveelheid 
vragen die dit nieuwe inzicht teweeg brengt pleit echter voor het schrappen van 
dezelfde uitdrukking uit de dikke van Dale. 

7. The most exciting phrase to hear in science, the one that heralds the most 
discoveries, is not "Eureka!", but "That's funny...". (Isaac Asimov) 

8. Er bestaat jammer genoeg geen correlatie tussen de toename in kennis over 
virusziekten en het realisme van de weergave van virussen in de film. 

9. Preventief ruimen is een veel gehanteerd middel in het voorkomen van een virus
epidemie. Mensen die beweren dat je met condoomgebruik de Hl V-epidemie 
bevorderd, dienen hiervoor in aanmerking te komen. 

10.Pantomime is stom. 

Amsterdam, 
Februari 2004 




