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In het epitheel van het neusslijmvlies vindt degranulatie van mestcellen plaats die, onder 

invloed van allergeen-provocatie, vanuit de lamina propria daarheen gemigreerd zijn. 

Dft proefschrift 

II 

Het aantall.angerhans cellen en andere HLA-DR+ dendritische cellen in het neusslijmvlies 

neemt toe tijdens allergeen-provocatie; deze cellen kunnen in de lamina propria clusters 

vormen met T cellen. 
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Ill 

l.angerhans cellen in het neusslijmvlies van patienten met allergische rhinitis kunnen positief 

zijn voor lgE. 
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IV 

T eel afhankelijke reactiemechanismen, gelnitieerd door lge+ l.angerhans cellen, spelen, 

naast mestcel degranulatie, een rol in allergische rhinitis. 
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v 
Hoewel een negatieve ACPA de ziekte van Wegener in het hoofd-hals gebied zeker niet 

uitsluit. verdient het aanbeveling deze parameter regelmatig te controleren om exacerbaties 

tijdig te onderkennen. 

VI 

Gezien de goede levensverwachting van patienten met hoofd-hals maligniteiten dient bij de 

keuze tussen chirurgie en radiotherapie het effect op de arteriae carotides a is factor mee te 

wegen. 
Murros KE. Toole JF. The effect of radiation 

on carotid arteries. Arch Neurol 1989i46: 
449-455. 

VII 

Migraine zonder aura wordt niet veroorzaakt door intracraniele vaatveranderingen. 

Zwetsloot C"' Caekebeke JFV_ Jansen JC, 

Odink J. Ferrari MD. Flow velocity changes in 

migraine: a transcranial doppler study. 

Headache 1989;10suppl 9:64-65. 



VIII 

Het verdient aanbeveling bij patienten met een Iichte tot matige Juchtwegobstructie geen 

continue monotherapie met bronchusverwijdende middelen voor te schrijven, zonder 

aanvullende ontstekingsremmende behandeling in te stellen. 

Meer intelligente mensen zijn vaker allergisch. 

van Schayk CP. Treatment of astma and chronic 

bronchitis in patients from general practice. 

[Proefschrift]. Nijmegen: Katho5eke Universiteit 

Nijmegen, 1990. 

IX 

Bendow CP. Physiological correlates of extreme 

intellectual precocity. Neuropsychologia 1988; 

24:719-725. 

X 

In het voorstel voor de wet op de behandelingsovereenkomst is er een onevenredige verdeling 

van rechten en plichten tussen arts en patient 
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Xi 

Aileen in een nalef land als het onze was men in staat een systeem van sociale zekerheid voort 

te brengen dat zoveel burgerlijk fatsoen veronderste~ als zelfs de gemiddelde Nederlander niet 

bezit. 
Fokkens 0. Ontremming van de medische con

sumpue. T Soc Gen 1967;45: 729. 

XII 

De litho's van M.C. Escher tonen hoe misleidend extrapolaties uit een plat vlak kunnen zijn. 

XIII 

Het idee dat moeders en dokters altijd 24 uur per etmaal moeten klaar staan is achterhaald. 

XN 

Roeien toont aan dat zittend werk zeer vermoeiend kan zijn. 

XV 

Het toppunt van ondoelmatigheid is meer dan 100.000 letters op papier zetten om er 1 kwi"Jt te 

raken. 




