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1. Niet alleen de bronchoscopische techniek maar ook de sensitiviteit 

van de moleculaire assay is bepalend voor de kans op detectie van 

M. tuberculosis in lavagevloeistof. (Dit proefschrift)

2. Een fingerprint van M. tuberculosis – zoals de Variable Number of 

Tandem Repeats – is niet alleen belangrijk voor epidemiologische 

analyses maar kan ook helpen bij beslissingen voor de behandeling 

van individuele patiënten. (Dit proefschrift)

3. Tuberculose kan zowel van mens naar dier als van dier naar mens 

overgebracht worden. (Dit proefschrift)

4. Bij de bestudering van farmacokinetiek van geneesmiddelen tegen 

tuberculose moeten de concentraties gemeten in het serum gere-

lateerd worden aan die ter plaatse van de infectie. (Dit proefschrift) 

5. De geneesmiddelconcentratie in de luchtwegen is de belangrijkste 

missende schakel in de kennis over inhalatieantibiotica. (Dit proef-

schrift)

6. In lage-inkomenslanden met grote aantallen patiënten met MDR TB 

is de huidige point of care test die ook de moleculaire gevoeligheid 

van rifampicine meet voldoende gevoelig maar nog altijd veel te duur. 

7. De verjaardagen 1 januari en 1 juli zijn belangrijke risicofactoren voor 

TB in Nederland. 

8. Het gezamenlijk koken en eten – een succesfactor voor de onderlinge 

verhoudingen in de TB-afdeling – moet worden onderzocht voor zijn 

mogelijke bijdrage aan de multiculturele samenleving.

9. Vrij verkeer van personen in de Europese Unie is alleen geslaagd als 

dit ook geldt voor moeilijk behandelbare patiënten of patiënten met 

moeilijk behandelbare ziekten.

10. Alles lijkt onmogelijk totdat het gedaan is. (Nelson Mandela)

Onno Akkerman

Groningen, 11 november 2015

Stellingen
behorende bij het proefschrift 

Tuberculosis and its sequelae
Diagnostic, epidemiological and therapeutic studies


