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Stellingen n 

1.. Slechts enkele DNA typeringsmethoden voor Af. tuberculosis zijn werkelijk bruikbaar 
voorr het bestuderen van transmissie van tuberculose, (dit proefschrift) 

2.. Behalve van de degelijkheid van de methode hangt de reproduceerbaarheid van DNA 
typeringsmethodenn ook af van de nauwkeurigheid van de uitvoerende onderzoeker, 
(ditt proefschrift) 

3.. In het afgelopen decennium moeten significante veranderingen zijn opgetreden in de 
wereldwijdee populatiestructuur van Af. tuberculosis, (dit proefschrift) 

4.. Het Beijing genotype van M. tuberculosis is verantwoordelijk voor het merendeel van 
dee tuberculosegevallen in Oost Azië. (dit proefschrift) 

5.. Het lijk t geen toeval dat het Beijing genotype van M. tuberculosis vaker voorkomt in 
gebiedenn waar veel multiresistente tuberculosegevallen aangetroffen worden. 
(ditt proefschrift) 

6.. Er zijn steeds meer aanwijzingen dat BCG vaccinatie selecteert voor Af. tuberculosis 
bacteriënn die beter in staat zijn de BCG-geïnduceerde immuunrespons te weerstaan, 
(o.a.. dit proefschrift) 

7.. Genomische analyses hebben het evolutionaire scenario voor het Af. tuberculosis 
complexx letterlijk en figuurlijk op zijn kop gezet. 
(Broschh et al. 2002; PNAS 99:3684-3689) 

8.. Hoewel het aantal tuberculosegevallen in Nederland jaarlijks afneemt is eliminatie van 
tuberculosee in Nederland voorlopig nog niet in zicht. 
(Borgdorfff  et al. 2005; Emerg. Inf. Dis. 11:597-602) 

9.. In de toekomst zal het gevecht tegen deze plaag van de mensheid niet gericht zijn 
tegenn een onzeker iets maar tegen een tastbare parasiet waarvan de eigenschappen 
grotendeelss bekend zijn en onderzocht kunnen worden. 
(Robertt Koch over tuberculose, 1882) 

10.. De aandacht die besteed wordt aan de slachtoffers van de tsunami in Azië staat niet in 
verhoudingg tot de aandacht voor het aantal slachtoffers dat door infectieziekten wordt 
veroorzaakt. . 

11.. Het insturen van een wetenschappelijk artikel is een wetenschap op zich geworden. 

12.. Wie schrijft die blijft . (Opa Bus) 

Stellingenn behorende bij het proefschrift 
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