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T-cellen worden geactiveerd en produceren dezelfde cytokinen ill vivo, in zowe! 
allergische als irritatieve contact dermatitis. 
Dit proefschrift 

II 

III situ research, zoals immunohistochemie en DNA/RNA hybridisatie, biedt de 
mogelijkheid am de localisatie, de activiteit en interacties van verschillende cellen en 
cytokinen in relatie tot hun directe onveranderde origineie micro-environment in vivo 
te bestuderen. 

III 

In tegenstelling tot de specifieke antilichaam prodllctie in de drainerende Iymfeklier 
veroorzaakt door een contact allergeen. wordt een contact overgevoeligheidsreactie 
niet beinvloed door anti-CD40 ligand antilichaam behandeling. 
Dit proefsehrift 

IV 

De eigenschappen van humane cellen in een huidtransplantaat op de naakte muis, 
zoals het vermogen om een allergeen op te nemeo en te migreren oaar de draineren
de Iymfeklier na blootstelling van de huid aan een contact allergeen en het gedeelte
lijk behouden van adhesie moleculen, Inaken dat een e.¥ vivo contact overgevoelig
heids model moeilijk maar niet onmogelijk te ontwikkelen is. 
Dit proeJ,ehrift 

v 

Een goede voorspelling van de potentie van chemische stoffen am een contact 
overgevoeligheids reactie te veroorzaken is pas mogelijk wanneer een methode 
beschikbaar is waarmee een contact allergeen stap voor stap kan worden gevolgd 
gedurende het gehele immllnologische proces dat leidt tot contact overgevoeligheid. 
Basketter et al., COlltaet Demllltitis, 1995, 32; 65-73. 

VI 

In het totale panel van allergische reacties krijgt contact allergie ten onrechte vaak 
weinig aandacht. 



VII 

Een goede manager behooft niet allergisch te zijn voor het nemen van beslissingen. 

VIII 

Het oplossen van een wereld omvattend milieu probleem (Brent Spar, Mururoa) is 
grotendeels afhankelijk van de hardheid van de gevoerde acties en niet van de grootte 
van het probleem. 

IX 

Ais AIO of 010 promoyeren is erg, als student promoyeren wordt nog erger, maar 
niet promoveren is het ergstc. 

X 

Bij de opyang van yluchtelingen moet men rekening houden met het feit dat de 
"CAMP APPROACH" misschien wei niet de geschikste oplossing is. 
Vall Dal1ll1le, Lallcel, 1995, 346; 360-362. 

XI 

Iedereen lijkt altijd een mening te hebben over eell bepaalde kwestie; vODral de 
mensen die met deze kwestie flOg nooit iets te maken hcbben gehad. 




