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STELLINGEN N 

1.. De mutatie op aminozuur positie 463 van katG van Mycobacterium tuberculosis geeft geen aanleiding tot 

isoniazidee resistentie (dit proefschrift). 

2.. De mutatie op aminozuur positie 315 van katG van M. tuberculosis geeft aanleiding tot een hoge mate 

(MICC > 2ug/ml) van resistentie tegen isoniazide (dit proefschrift). 

3.. Het feit dat de mutatie op aminozuur positie 315 van katG van M. tuberculosis de virulentie van de 

bacteriee niet aantast blijkt onder andere uit de niet verminderde overdraagbaarheid. Dit in tegenstelling tot 

anderee isoniazide-resistente isolaten, zonder deze mutatie (dit proefschrift). 

4.. De mutatie op aminozuur positie 315 van katG van M. tuberculosis lijkt te predisponeren voor co-

resistentiee tegen streptomycine en rifampicine, en daarmee ook voor multidrug-resistentie (dit 

proefschrift). . 

5.. Het introduceren van Boom-extractie, één van 's werelds meest beproefde DNA extractiemethoden, bij 

commerciëlee kits ter detectie van M. tuberculosis in sputum monsters en lavaten, iijkt geen toevoegende 

waardee te hebben (dit proefschrift). 

6.. Bij het amplificeren van mycobacterieel mRNA uit sputum komt men drie grote problemen tegen die 

samenn dit project tot een moleculair microbiologische cirkel kwadratuur maken: 1) mRNA, 2) 

mycobacterienn en 3) sputum (daardoor ook niet in dit proefschrift). 

7.. De dubbele paradox van geavanceerde technieken voor TB diagnostiek is dat deze technieken daar waar 

zee het meest nodig zijn waarschijnlijk nooit zullen worden geïmplementeerd terwijl ze in landen waar ze 

wéll worden geïmplementeerd altijd met een lagere sensitiviteit zullen werken omdat ze over het 

algemeenn in een eerder stadium van ziekte zullen worden toegepast. 

8.. De invloed van de afdeling inkoop, van het laboratorium waar men werkt, op het soepel verlopen van het 

onderzoekk wordt ernstig onderschat. 

9.. Smaak is het enige waarover redelijkerwijs valt te twisten, daarbuiten is elk meningsverschil uiteindelijk 

terugg te voeren op semantiek. 

10.Omdatt waarheid en schoonheid (truth & beauty) de enige wereldse zaken zijn die naar "het goddelijke" 

neigen,, is wetenschap het toevluchtsoord voor lelijke en talentloze goddelozen. 

111 .Mensen met een Engelstalige functieomschrijving dienen gewantrouwd te worden. 




