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Stellingen behorende bij het proefschrift:

'Observational and epidemiological studies on the effects of solar ultraviolet radiation on
immunity and infections'

door
Fabian Tennorshuizen

1. Voor onderzoek naar het effect van zonlicht op het vöörkomen van infecties moet een
scherp onderscheid gemaakt worden tussen blootstelling op zieh en zonverbranding (dit
proefschrift).

2. Een relatieve maat voor blootstelling aan zonlicht op korte termijn kan voor een
epidemiologische Studie dikwijls versimpeld worden tot het aantal uur dat overdag buiten is
doorgebracht (dit proefschrift).

3. Het gunstige verband tussen blootstelling aan zonlicht en het vöörkomen van humaan
papilloma virus (HPV) in de huid en het ungünstige verband tussen zonverbranding en HPV
dragerschap onderstrepen de raadselachtige rol van dit virus bij het ontstaan van met zonlicht
geassocieerde huidkanker (dit proefschrift).

4. Ondanks de vastgestelde UV-geinduceerde toename van de virale replicatie van HIV in de
huid, blijkt blootstelling aan zonlicht niet met een verslechtering van de ziekteprogressie bij
HIV geassocieerd te zijn (dit proefschrift).

5. UV-geinduceerde immuunsuppressie, zoals aangetoond in zowel proefdieren als in
humaan-experimentele studies, impliceert niet dat vaccineren in de zomer vermeden dient te
worden (dit proefschrift).

6. Het leven op aarde is dankzij de zon tot ontwikkeling gekomen en is onder het voile
lichtspectrum ervan bovendien in stand gebleven.

7. De kans dat een statistisch significant effect een werkelijk bestaand verband weergeeft,
hangt niet alleen af van de grootte van de P waarde, maar ook van de reeds aanwezige
voorkennis, oftewel de 'a priori' kans (naar de regel van Bayes).

8. Bij het opmaken van een citatie-index (ie, het aantal maal dat een artikel wordt aangehaald)
zou een teken moeten worden toegekend om na te gaan of het werk positief dan wel negatief
scoort.

9. Recht is iets kroms dat verbogen is (Marten Toonder, 1912-).

10. Prachtige muziek is muziek die beter is dan ze kan worden uitgevoerd (Artur Schnabel,
pianist, 1882-1951).


