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Stellingen behorende bij het proefschrift

Experimental Cytomegalovirus Infections in

a Rat Model

- Pathogenesis and Treatment -

Replicatie van rat cytomegalovirus in speekselklieren vindt uitsluitend plaats in 'striated duct cells'.
Virale replicatie in deze cellen leidt echter niet tot orgaanbeschadiging.

Ondanks een grote mate van homologie tussen RCMV en MCMV, infecteren zij verschwende
typen cellen in speekselklieren. Dit verschil in cel tropisme kan worden verklaard door een
combinatie van virale en cellulaire factoren.
D/f proefschri/f.

De functie van de door RCMV gecodeerde MHC klasse I homoloog moet eerder gezocht worden in
een inhibitie van monocyten en dendritische cellen dan in een functie als "NK cell decoy".
D/f proerschrift.

In het door RCMV versneide proces van chronische afstoting van allogeen getransplanteerde
nieren is de expressie van de adhesiemoleculen ICAM-1 en VCAM-1 op endotheelcellen van het
transplantaat verhoogd. Deze verhoogde expressie is het begin van een niet meer te stuiten
cascade van immunologisch gemedieerde orgaanschade.
D/f proefscf7nfif.

Monotherapie met DFO of DTPA voor de bestrijding van CMV infecties is niet effectief. DFO of
DTPA dienen in combinatie gebruikt te worden met conventionele anti-CMV middelen en dan
alleen bij patiänten met CMV productieve infecties en een uitgesproken immuunactivatie, zoals
transplantatiepatienten.
D/f proefsc/?r/ft.

Om het fileprobleem op te lossen dienen de Nederlandse Spoorwegen weer een staatsbedrijf te
worden zodat de prijs van een treinkaartje en het aantal onderhoudsbeurten van het materieel niet
meer uit een winstoogpunt worden vastgesteld.

Een geleidelijk toenemende en wettelijk geregelde verantwoordelijkheid ten aanzien van
patientenzorg gedurende de co-schappen zal de overgang van co-assistent naar arts-assistent
vergemakkelijken.

"Onduidelijk handschrift in medische statusvoering is siechte patientenzorg." Het vak leesbaar
schrijven zou daarom een standaard onderdeel moeten zijn van het medisch curriculum en zou als
zodanig ook getoetst moeten worden.

"Evidence-based medicine" wordt voornamelijk gepropageerd bij behandelbare aandoeningen.
Heiaas wordt dit in de palliatieve zorg vaak achterwege gelaten.

Ook al is Sherlock Holmes de waarnemer bij uitstek, als promovendus zou hij niet geschikt zijn.

Jeroen Kloover


