STELLINGEN

I

Er is bij vroege syfilis sprake van een preferente synthese
van basisch IgG (dit proefschrift)
II

De toename van het gehalte aan basisch IgG in sera van syfilispatienten speelt een belangrijke rol bij de verhoging van de
thymoltroebeling van deze sera (dit proefschrift).
III

De IgM verhoging in het serum van patienten met vroege syfilis
is relatief sterker en houdt langer aan dan de IgA en IgG
verhoging (dit proefschrift).

IV
Het is met het oog op de volksgezondheid wenselijk de thans
in de streeklaboratoria in Nederland in gebruik zijnde serologische screening op syfilis, waarbij nog steeds gebruik wordt
gemaakt van de relatief ongevoelige en onspecifieke cardio-

lipine reakties, aan te passen aan moderne inzichten betreffende
de syfilisserologie.
V

Door het Stuart transportmedium in een N bevattende, gesloten
2
ampul te plaatsen, wordt de houdbaarheid aanzienlijk vergroot, hetgeen een waardevolle aanwinst vormt voor de gonococcendiagnostiek
in de periferie (Kallings, 1968).

VI
Het opsooren van met antilichamen "gecoate 11 bakteriën in het
urinese.ditr..ent, met behulp van de fluorescentiemicroscopie, lijkt
een belangrijke aanwinst voor het vaststellen van de lokalisatie
van de infektie (Thomas et al., N.Engl.J .Med. 1974, 588).
(Jones et al., N.Engl.J.Med. 1974,591).

VII
Mogelijk is het vivonexdieet vanwege de goed gedefinieerde
en betrekkelijk allergeenarme samenstelling te gebruiken bij
de diagnostiek van voedingsallergieën.

VIII
Het scheppen van de mogelijkheid tot het bezoeken van speciaal
daarvoor aangewezen poliklinieken voor geslachtsziekten zonder
verwijskaart hoeft geen inbreuk te betekenen op de relatie
tussen huisarts en patient.

IX
Bij vrouwen die

onde~zocht

worden op seksueel overdraagbare

ziekten, dient als routine een onderzoek op het aanwezig
zijn van een maligne aandoening in het genitaal gebied verricht
te worden.

x
De granuloomvorming bij tertiaire syfilis hangt waarschijnlijk
samen met het persisteren van Treponema pallidurn of treponemale
resten.

XI
Het feit dat de bestrijding van seksueel overdraagbare aandoeningen via verschillende kanalen loopt is niet efficient.
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