
STELLINGEN 

Het beenmerg van de muis is een secundair lymfoïd orgaan. 

Dit proefschrift 

11 

De conclusie van Donnelly en Sussdorf dat in hun experimenten met konijnen 

de milt de belangrijkste bron is van antilichaam-produktie, is ongegrond. 

N. Donnelly en D.H. Sussdorf, Cel!. lmmunol., ~ 294, 1975 

lil 

Uit fylogenetisch oogpunt is het bevreemdend dat bij vergelijkend onderzoek 

van het immuunsysteem vogels en zoogdieren zo veel, en lagere vertebraten 

zo weinig aandacht krijgen. 

IV 

De grote hoeveelheid ijzer in sideroblasten van patienten met sideroblastische 

anaemie is niet alleen een gevolg van een verminderde utilisatie, maar ook 

van een vergrote opname van ijzer door de cel. 

P. Poiika en J. Neuwirt, Biochim. Biophys. Acta, 230, 381, 1971 

V 

De mogelijkheid dat het complement-systeem betrokken is bij de snelle mobi

I isotie van haemopoietische stamcellen die optreedt na het toedienen van ver

bindingen als endotoxine, zymozan, trypsine en proteïnase, is onvoldoende 

onderzocht. 

0. Vos, W.A. Buurman en f<.E. Ploemacher, Cell Tissue Kinet., 5, 467, 1972 

M.M. Mayer, Scient. American, 229, 54, 1973 



VI 

Bij de interpretatie van hun experimentele gegevens hebben Bleek en lnchley 

ten onrechte de mogelijkheid dat B- en T-memory cellen vanuit de milt naar 

andere organen kunnen migreren, buiten beschouwing gelaten. 

S.J. Bleek en C.J. lnchley, J. exp. Med., 140, 333, 1974 

Vil 

Als gevolg van de kwantitatieve en kinetische veranderingen in de lymfocyten

populatie van het beenmerg van muizen tijdens normale groei en ontwikkeling, 

dient men bij het beoordelen van functionele immunologische testen op been

mergcellen rekening te houden met de leeftijd van de donoren. 

S.C. Milier en D.G. Osmond, Exp. Hemat., 3J 227, 1974 

S.C. Milier en D.G. Osmond, Cell Tissue Kinet., .ê, 97, 1975 

VIII 

Nu het bijna tien jaar geleden is dat de Nederlandse regering het Internatio

naal Verdrag inzake de Burgerrechten en Politieke Rechten aanvaardde, wordt 

het hoog tijd dat zij stappen onderneemt om te komen tot bekrachtiging van 

dit verdrag. 

IX 

Het zou zeer te waarderen zijn wanneer de overheid in het Wegenverkeers

reglement de bepaling opnam dat boven de openbare weg het laagste punt van 

zonneschermen, uithangborden en dergelijke, zich tenminste 2.20 meter boven 

de begane grond moet bevinden. 

R. Benner Rotterdam, 15 oktober 1975 


