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STELLINGEN N 

1.. Neutrofiele defensines, in het weefsel van de onderste luchtwegen van COPD 

patiënten,, vergroten de hechting van bacteriën aan het epitheel, zodat de kans 

opp bacteriële luchtweginfecties toeneemt (dit proefschrift). 

2.2. De uitscheiding van ontstekingsmediatoren uit epitheelcellen in de onderste 

luchtwegenn ten gevolge van bacteriële infecties neemt toe door de 

aanwezigheidd van neutrofiele defensines (dit proefschrift). 

3.. Het is niet aan te bevelen defensines te gebruiken als antibiotica, vanwege de 

effectenn anders dan de anti-microbiële werking (dit proefschrift; J. Allergy 

Clin.Immunol.Clin.Immunol. 1999, 104: 1131-1138; Immunol.Rev. 2000, 177: 68-78). 

4.. De beste manier om te voorkomen dat men op latere leeftijd COPD 

ontwikkelt,, is het roken onder jongeren in rook te laten opgaan. 

5.. Roken kan, net als drugs en alcohol, verslavend zijn, maar in tegenstelling tot 

drugs-- en alcoholgebruikers, kunnen rokers bij niet-rokende meerokers ziekte 

doenn ontstaan. 

6.. Het recent voorgestelde "Danger model" (waarin staat dat het humane 

immuunsysteemm geen onderscheid maakt tussen lichaamseigen en 

lichaamsvreemd,, maar wel tussen gevaarlijk en ongevaarlijk) verklaart dat we 

geenn immuunrespons opwekken tegen vaccins die bestaan uit geïnactiveerde 

lichaamsvreemdee eitwitten, tenzij er een schadelijke stof (adjuvans) aan 

wordtt toegevoegd {Science 2002, 296: 301-305). 

7.. De legalisatie van het toxine van de bacterie Clostridium botulinum (botox), 

eenn potentiële kandidaat voor bioterrorisme, voor het gebruik in cosmetische 

preperaten,, getuigt van het feit dat in Amerika het gezegde opgang doet: wie 

mooii  wil zijn en blijven, moet niet bang zijn (JAMA 2001, 285: 1059-1070; Science 

2002,295:: 1601). 



8.. Een manier om RSI te voorkomen tijdens computerwerk, is het frequent 

drinkenn van thee... 

9.. Carpoolen met collega's is beter voor het milieu, het vergroot de sociale 

contactenn en het verlengt de werkdag. 

10.. Schrijven van het proefschrift vergt evenveel creativiteit als de uitvoering van 

eenn ballet. 
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