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1 

Peptidoglycaan-polysaccharide complexen komen algemeen voor in menselijke weefsels. 
Een reactie van het immuunsysteem op deze complexen is een voorwaarde voor bet zich 
ontwikkelen van gev.rrichtsontstekingen. 

Dit proefschrift. 

2 

Macrofaagachtige synoviocyten spelen een belangrijke rol in de chroniciteit van artritis. 

Dit proefschrift. 
J Autoimmunity 1992;5:93-106. 

3 

Het histologische beeld van artritis in ratten is onafuankelijk van de oorzaak van de 
artritis. 

Dit proefschrift. 

4 

Antigenen uit de darm worden na passage over de darmwand intracellulair versleept. 

Infect Immun 1988;56:278-82. 

5 

Het toepassen van probiotica bij patienten met een ileumreservoir zou pouchitis k.-unnen 
voorkomen. 

6 

Het verstrekken van papiersnippers aan antigeen-vrije muizen is een kunstfout. 

7 

Het niet aanwezig zijn van een verhoogde expressie van het eiwit p53 in tumoren 
betekent niet dat het p53-gen geen rol speelt in de pathogenese van die tumoren. 



8 

Het idee dat de relatie tussen AIDS en HIV niet causaal zou zijn is riskant. 

Perspect Bioi Med 1990;33:480-500. 

9 

Gestresste promovendi zijn niet vatbaarder voor (infectie-) ziekten. 

Y.R. van Rood, 
proefschrift Leiden 7 mei 1992. 

10 

Het percentage dragers van een donorcodicil in Nederland is circa 15%. Ter vergroting 
van bet aantal voor transpantatie beschikbare organenjweefsels, is bet desondanks 
effectiever artsen te stimuleren om toestemming te vragen voor transplantatie, dan bet 
dragen van donorcodicils onder de bevolking te bevorderen. 

Medisch Contact 1992;4:107-9. 

11 

Het categorisch afwijzen van alternatieve geneeswijzen draagt het risico in zich van bet 
buiten beschouwing laten van behandelwijzen die in de praktijk werkzaam zijn. 

Medisch Contact 1992;13:395-7. 

12 

De reclameslogan "Roken ... We lassen het samen wei op" geeft hoop voor niet-rokers, 
omdat roken hierin als sociaal probleem wordt erkend. 

13 

Sportbeoefening en bet bespelen van een muziekinstrument h.-unnen goede alternatieven 
zijn voor fysiotherapie. 

Eigen ervaring. 

14 

Waar zouden de stellingen zijn zonder de trein. 


