
STELLINGEN 

Het hoofd histocompatibiliteitscomplex van de hond vertoont een grote gelijke
nis met overeenkomstige complexen in andere zoogdieren als mens, rhesus aap 
en muis. 

Dit proefschrift. 

I! 
De biologische functie van een hoofd histocompatibiliteitscomplex ligt naar alle 
waarschijnlijkheid in de nog slecht gedefinieerde rol die het speelt bij het bepalen 
van de vatbaarheid van een individu voor ziekten met een immunologische comN 
ponent in de pathogenese. 

III 
De hond heeft waarschijnlijk reeds bestaan als aparte species voor zijn domesti
catie. 

Vriesendorp, H.M., 1972 Phenen en Genen XV, 73 

IV 
De bruikbaarheid van de hond als proefdier voor transplantatieresearch en de 
klinische en fundamenteel immunologische interessen in beenmergtransplantatie 
rechtvaardigen een gedetailleerd onderzoek naar die radiobiologische eigenschap
pen van deze species, die van belang zijn voor beenmergtransplantatie. 

V 
Wanneer men in het kader van een steriliteitsbehandeling een reïmplantatie van de 
tuba moet verrichten, is het gewenst het isthmische deel te reïmplanteren met 
behoud der vaatvoorziening. Een kunststofprothese is in dat geval niet aangewe-
zen. 

Assen, F .J .J. van, 1972 
Acta Europea Fertilitatis, 3, 19. 

Cohen, J. en Palmer P., 1968 
Bull. Féd. Soc. Gynéc. Obst. 20, 161. 



VI 
Het hogere beroep tegen beslissingen van Medische Tuchtcolleges dient vereen
voudigd te worden door de instelling van één beroepscollege, waarvan de beslis~ 
singen niet voor cassatie vatbaar zijn. 

VII 
Het is te betreuren dat de Kroon tot op heden heeft nagelaten gebruik te maken 
van haar bevoegdheid uit de Waterleidingwet om in het belang van de volksge
zondheid een minimum fluor gehalte voor drinkwater te bepalen. 

VIII 
De dagelijkse, gedetailleerde explicatie van de meteorologische toestand in Euro~ 
pa in de diverse nieuwsmedia is overbodig, gezien het lage percentage van het 
Nederlandse publiek, dat deze mededelingen volledig begrijpt. 

IX 
Nieuwe mgby spelregels zouden het direct op de palen nemen van een penalty 
als scoringsmogelijkheid dienen uit te sluiten. 

x 
In Nederland dient de aanvangstijd van hoofdfilms duidelijk bekend gemaakt te 
worden, zodat de commerciële pauze en het vaak geestdodende voorprogramma 
ontlopen kunnen worden. 

XI 
De term vluchtheuvel is een onjuiste concessie aan de heersende mentaliteit van 
de Nederlandse automobilist. 

Stellingen behorende bij het proefschrift van H.M. Vriesendorp, Rotterdam, 12 december 
1973. 


