
Stellingen behorende bij het proefschrift: 

Immunopharmacology of Inflammatory Bowel Disease 
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1. 

Remming van de productie van ontstekingsmediatoren door glucocorticosteroidèn is 

afhankelijk van binding aan de glucocorticoid receptor. 

Dit proefschrift 

2. 

Glucocorticosteroiden hebben geen invloed op de leukotriene B, productie. 

Dit proefschrift 

3. 

Glucocorticoid resistentie in lBD is een receptor probleem. 

Dit proefschrift 

4. 

Nicotine heeft een gunstig effect op de klachten van colitis ulcerosa patiënten. 

PuUml R.D. N EI/gl J Med 1994;330:811-815 

Smldborn W.J. AI/I/lmern Med 1997;126:364-371 

5. 

Nicotine remt de il/ vitro productie van IL-2 en TNPa via een noncholinerge receptor. 

Dit proefschrift 



6. 

Nicotine remt ill vivo de T-helper 2 cel activiteit. 

Dit proefschrift 

7. 

Bij het bepalen van de VUT gerechtigde leeftijd dient er naar geslacht gedifferentieerd te 

worden, daar de levensverwachting van de vrouw die van de man ruim overtreft. 

8. 

De moderne geneeskunde te beoefenen zonder research is als het drinken van 

alcohol-vrij bier I weinig verheffend. 

9. 

Het wegbezuinigen van de schoollogopedie veroorzaakt extra kosten op lange termijn. 

10. 

Voor 'aan huis' bloed afname voor wetenschappelijk onderzoek dient de 

arts-onderzoeker, naast de nieuwste versie van de stratengids, een functionerende 

telefoonkaart op zak te hebben. 

11. 

Niets is zo goed voor de arts-patiënt relatie als het samen vast zitten 

in de lift van het polikliniekgebouw. 



12. 

A.I.O. 's en staatshoofden hebben meer gemeen dan op het eerste gezicht lijkt ..... 

voor beiden geldt het gezegde "eenzaam, maar niet alleen". 

13. 

E.H.B.O.-ers moeten grenzen kunnen stellen aan hun eigen hulpverlening 

en geen medische I verpleegkundige taken op zich gaan nemen. 

J. vall Grolldelle, Nederlallds Tijdschrift voor EHBO ell Reddillgswezell 1996 

14. 

'The Future ain't what it used to be.' 

Yogi Berm 

15. 

r\Yords mean what I want them to meao.' 

Lewis Carroll 


