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STELLING EN 
Behorende bij het 

proefschrift: 'Pathogenic potential of ANCA'. 

1. Over de oorzaken van de productie van autoantistoffen bestaat nog veel 
onduidelijkheid. 

2. De migratie van leukocyten naar de nieren van patienten met de ziekte van 

Wegener wordt niet alleen door anti-neutrophiele cytoplasmatische anti
stoffen bepaald. 

3. Het is moeilijk een uitspraak te doen over de genese van nierziekten op 

grond van een nierbiopt daar deze een moment en slechts 10 van de 2 
miljoen glomeruli bevat. 

4. Een rustende polymorphnucleaire neutrophiele granulocyt bestaat niet. 

5. Het ontdekken van nieuwe epitopen van eiwitten met behulp van monoclo
nale antistoffen leidt tot veel nieuw deelonderzoek waarvan de betekenis in 
een groter geheel vooralsnog onduidelijk is. 

6. De afwezigheid van immuunglobulinen langs de glomerulaire basaalmem
braan sluit een rol voor immuunglobulinen in de pathogenese van glomeru
lonefritis welke geassocieerd is met antistoffen tegen myeloperoxidase niet 
uit. 

7. Een goede verzorging van proefdieren en een beperking van het aangedane 
leed d.m. v. pijnstilling is een absolute voorwaarde voor het doen van 
dierexperimenteel onderzoek. 

8. Het gezin is meer een economische eenheid dan een sociale structuur. 

9. Voor het milieu zou het beter zijn als meer mensen anti-autostoffen 
ontwikkelden. 

Elisabeth Brouwer, 22 juni 1994 


