
UvA-DARE is a service provided by the library of the University of Amsterdam (https://dare.uva.nl)

UvA-DARE (Digital Academic Repository)

DNA fingerprinting of mycobacterium of tuberculosis: bands and links

de Boer, A.S.

Publication date
2003

Link to publication

Citation for published version (APA):
de Boer, A. S. (2003). DNA fingerprinting of mycobacterium of tuberculosis: bands and links.
[Thesis, externally prepared, Universiteit van Amsterdam].

General rights
It is not permitted to download or to forward/distribute the text or part of it without the consent of the author(s)
and/or copyright holder(s), other than for strictly personal, individual use, unless the work is under an open
content license (like Creative Commons).

Disclaimer/Complaints regulations
If you believe that digital publication of certain material infringes any of your rights or (privacy) interests, please
let the Library know, stating your reasons. In case of a legitimate complaint, the Library will make the material
inaccessible and/or remove it from the website. Please Ask the Library: https://uba.uva.nl/en/contact, or a letter
to: Library of the University of Amsterdam, Secretariat, Singel 425, 1012 WP Amsterdam, The Netherlands. You
will be contacted as soon as possible.

Download date:26 May 2023

https://dare.uva.nl/personal/pure/en/publications/dna-fingerprinting-of-mycobacterium-of-tuberculosis-bands-and-links(3a87ff92-05c0-4376-854c-1e9cf8aca7fc).html


Stellingen n 

1.. M. tuberculosis populaties veranderen geleidelijk, (dit proefschrift) 

2.. De kans op veranderingen in \S6110 RFLP patronen van M. tuberculosis 
bevestigtt de bruikbaarheid van \S6110 typering in epidemiologisch 
onderzoekk naar recente transmissie van M. tuberculosis, (dit proefschrift) 

3.. Vage banden in \S6110 RFLP patronen van M. tuberculosis kunnen een 
weerslagg zijn van gemengde bacteriële populaties met enigszins 
verschillendee RFLP patronen, (dit proefschrift) 

4.. Patiënten hoeven niet te lijden onder de gevolgen van fout-positieve 
M.M. tuberculosis kweken, indien dergelijke kweken vroegtijdig worden 
opgespoordd met behulp van structurele DNA typering en de bevindingen 
snell worden gerapporteerd aan de behandelend artsen, (dit proefschrift) 

5.. Bij naar schatting één op de zes Nederlandse tuberculosepatiënten die in 
hett verleden tuberculose hadden of geïnfecteerd waren met 
M.M. tuberculosis, is de huidige episode toe te schrijven aan een recente 
besmetting,, (dit proefschrift) 

6.. Het afbreken van een tuberculosebehandeling leidt tot meer 
vervolgbesmettingenn met M. tuberculosis, en mogelijk ook tot primaire 
resistentiee bij vervolggevallen. (dit proefschrift) 

7.. Tuberculose kan men het beste bestrijden door armoede tegen te gaan. 

8.. Surveillancegegevens zijn goed bruikbaar voor epidemiologisch onderzoek 
alss demografische gegevens en klinische informatie op individueel niveau 
gekoppeldd mogen worden. 

9.. Welvaart leidt tot nieuwe infectieziekten. (Marina Conyn, Medisch Nieuws, 
decemberr 2002) 

10.. "Global warming" zou gewenst zijn als het zich zou uitstrekken tot het 
socialee klimaat. 

11.. De uitverkoop en de koopzondag zorgen voor endemische hyperventilatie 
enn "tering!". (Marga de Boer, 4 december 2002) 

12.. Nederland is vol, met asfalt. 

13.. Als ik iets te vertellen heb, kan ik dat ook wel zonder proefschrift. 
(Maartenn Koning in J.J. Voskuil. Het Bureau I. p. 665) 

Stellingenn behorend bij het proefschrift 
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