
Stellingen behorende bij het proefschrift 

T -B cell interactions and cytokine production 
in the murine spleen 

I. Thymus onafhankelijke type 2 antigenen lokaliseren niet aileen in de marginale zone maar 
ook in de follikels van de milt, hetgeen mogelijk een rol speelt in de inductie van antistof
responsen tegen dit soort antigenen 
(dit proefschrift) 

2. T cellen worden geactiveerd en produceren cytokinen in vivo na immunisatie met thymus 
onafhankelijke type 2 antigenen 
(dit proefschrift) 

3. T-B eel interacties die leiden tot isotype switching van B cellen vinden niet plaats in de 
follikels van de milt 
(dit proejschrift) 

4. In vivo gp39-CD40 interacties zijn essentieel voor thymus-afhankelijke humorale immuni
teit. Thymus onafhankelijke antigenen kunnen daarom beter gp39-onafhankelijke antige
nen worden genoemd 
(Fay et al. 1993, dit proefschrift) 

5. Bewaarde bloedplaatjes scheiden nucleotiden uit die hun functie remmen 
(Fijnheer et al. 1992) 

6. De afname van infektie-ziekten in de westerse Ianden heeft geleid tot een verschuiving 
naar een door T-helper 2 cellen gereguleerde immuunrespons en is mogelijk een verlda
ring voor de toename van allergieen in deze landen 

7. Het feit dat studies met positieve resultaten vee! makkelijker gepubliceerd worden dan die 
met negatieve resultaten geeft aan zulke studies een soms onterecht hoge impact 

8. Het maken van een universeel werkend HIV-vaccin is onmogelijk 

9. De algehele vercommercialisering van de maatschappij gaat gepaard met een verarming 
van cultuur en wetenschap 



10. Bij de nieuwe W AO-maatregelen moet het accent verschoven worden van uitkering naar 
uitvoering zodat de goeden niet onder de kwaden zullen lijden 

11. De hui1partijen van baby's, al dan niet veroorzaakt door buikkrampjes, zijn evo1utionair 
gegroeide overlevingsmechanismen en dienen als zodanig benaderd te worden 

12. De toekenning van een stroke gedurende een squashwedstrijd voorkomt dat het spel niet 
1etterlijk "squashen" wordt 

13. De bezuinigingen in de gezondheidszorg wek:ken de indruk dat vakanties meer gewaar
deerd worden dan gezondheid 
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