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STELLING EN 

Behorende bij het proefschrift: 

"Wegener's granulomatosis: immunological and microbiological 

factors involved in disease activation". 

1. De voorspellende waarde van een stijging van antistoffen ge:icht tegen proteinase 3 

(cANCA) voor het optreden van een recidief van de ziekte van Wegener kan 

warden vergroot door het meten van de lgG3 subklasse van deze antistoffen. 

2. Patienten met de ziekte van Wegener die chronisch drager zijn van Staphylococcus 

aureus hebben een verhoogd risico op het krijgen van een recidief. 

3. Langdurige behandeling met trimethoprim-sulfamethoxazol ( co-trimoxazol), nadat 

door middel van immuunsuppressieve therapie remissie is gei:nduceerd, leidt tot een 

reductie van het aantal recidieven van de ziekte van Wegener. 

4. De begrippen cANCA en pANCA ter aanduiding van anti-neutrofiel 

cytoplasmatische antistoffen met verschillende antigene specificiteit zijn onjuist, 

werken verwarrend en dienen zo snel mogelijk vervangen te worden door begrippen 

die ondubbelzinnig de antigene specificiteit van de gemeten antistof beschrijven. 

5. Het gemak waarmee middels computerprogramma's enkel- en meervoudige 

regressie analyses van data kunnen worden verricht, maakt het essentieel zich te 

realiseren dat een statistische correlatie allerminst equivalent is aan een causaal 

verband. 

6. De gemeten grootheden Kt/V en PCR (protein catabolic rate) zijn een hulpmiddel 

ter beoordeling van de kwaliteit van de dialysebehandeling, echter geen doe! op zich 

zelf. 

7. Bij patienten met primaire membraneuze glomerulopathie is het probleem niet 

zozeer hoe, maar veeieer wie en wanneer, met immuunsuppressieve therapie te 

behandelen. 

8. Het door middel van bloedonderzoek trachten op te sporen van gelocaliseerde 

pathologische processen in het lichaam vertoont sterke gelijkenis met het beoordelen 

van bijvoorbeeld de verontreiniging in de bovenloop van de Elbe door het 

analyseren van een watermonster uit de Noordzee. Het stelt grote eisen aan de 

specificiteit van de te meten stof en de betrouwbaarheid van de meting. 



9. Het is nuttig, zeker gezien de huidige medisch-technologische ontwikkelingen, zich 

te realiseren dat de begrippen medisch mogelijk en medisch wenselijk lijnrecht 

tegenover elkaar kunnen staan. 

10. Voor het op lange termijn verminderen van het tekort aan donororganen is een 

brede bekendheid en acceptatie van de zeer zorgvuldige donorprocedure bij zowel 

publiek als medische stand van meer belang dan de exacte juridische context 

waarbinnen orgaandonaties dienen plaats te vinden. 

11. Het lijkt een misvatting te denken dat de politiek en de overheid er zijn ten behoeve 

van de burgers. Men krijgt nogal eens de indruk dat het andersom is. 

12. Het gebruik van zogenaamd authentieke instrumenten is geen garantie, maar 

evenmin een voorwaarde, voor een goede uitvoering van 18e en 19e eeuwse 

muziek. 

Coen Stegeman, 5 april 1995 


