
1. Het testen van een breed scala aan infecties bij patiënten met het Guillain-Barré syndroom, 

ongeacht het type voorafgaande klachten, is belangrijk voor het identificeren van de meest 

waarschijnlijke infectieuze trigger. (dit proefschrift) 

2.  Infectieserologie bij patiënten met het Guillain-Barré syndroom kan bijdragen aan een betere 

voorspelling van het klinisch beloop. (dit proefschrift) 

3.  Guillain-Barré syndroom getriggerd door Zika virus kenmerkt zich door een sensorimotor variant 

en demyeliniserend subtype. (dit proefschrift) 

4.  Het is aannemelijk dat de huidige beperkingen in de capaciteit bij de diagnostiek en behandeling 

van het Guillain-Barré syndroom in laag- en midden inkomen landen zullen leiden tot kritische 

situaties in geval van een uitbraak. (dit proefschrift) 

5.  Gevestigde internationale onderzoeksconsortia met lopende cohortstudies vormen de basis 

voor een tijdige en adequate respons op toekomstige uitbraken van het Guillain-Barré 

syndroom. (dit proefschrift) 

6.  Het grootste deel van de wetenschappelijke en surveillance inspanningen gericht op het 

tegengaan van epidemieën, zijn gefocust op landen waar de volgende opkomende infectieziekte 

het minst waarschijnlijk zal ontstaan. (naar: Dr. Kate E. Jones, Professor Ecology and Biodiversity, 

University College London) 

7.  De wereldwijde toename en verspreiding van arbovirusinfecties is niet enkel het gevolg van 

toegenomen contact tussen vector en gastheer, maar ook van een verhoogde ontvankelijkheid 

van de Aedes aegypti mug voor deze virussen. (naar: Dr. Louis Lambrechts, Research Director 

Department of Virology, Institut Pasteur) 

8.  Er wordt te weinig nagedacht over hoe het komt dat ziekten in de loop van de tijd opkomen en 

weer neergaan. (Dr. Johan P. Mackenbach, Emeritus Hoogleraar Maatschappelijke 

Gezondheidszorg, Erasmus MC) 

9.  Het overmatig antibioticagebruik in de intensieve veehouderij als belangrijke oorzaak van de 

groeiende antibioticaresistentie onderstreept het belang van een transitie naar duurzame en 

plantaardige voedselproductie. 

10.  Als men spreekt over ‘het redden van de aarde’, wordt bedoeld: het redden van het menselijk 

ras. De aarde redt zich vrijwel haar gehele bestaan al prima zonder ons.  

11.  Van een saai en eentonig leven gaat zelfs een schimmel dood.  (Dr. Johanna Westerdijk, 

Hoogleraar plantenziektekunde, Universiteit Utrecht, tevens eerste vrouwelijke hoogleraar in 

Nederland) 

 


