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STELLINGEN
Behorende bij het proefschrift:

PERIODONTITIS AND 
RHEUMATOID ARTHRITIS

A search for causality and role of Porphyromonas gingivalis

door

Menke de Smit

   
1. Het beoordelen van mondgezondheid in patiënten met (een vermoeden op)  
 reumatoïde artritis is uitermate zinvol vanwege de mogelijke bijdrage in          
 bacteriële belasting en ontstekingslast die een rol kan spelen in ontstaan,     
 progressie en ziekteactiviteit van deze aandoening. (Dit proefschrift)

2. Het gegeven dat de aanwezigheid van anti-P. gingivalis antistoffen niet    
 voorspellend is voor het  ontwikkelen van reumatoïde artritis sluit een          
 oorzakelijk verband tussen parodontitis en reumatoïde artritis niet uit. (Dit    
 proefschrift)

3. De bevindingen uit studies met experimentele diermodellen steunen de  
 vermoedelijke rol die P. gingivalis PAD speelt in de etiopathogenese van  
 reumatoïde artitis in mensen.

4. De rol van autoimmuniteit in de ontwikkeling en progressie van parodontitis  
 verdient meer aandacht.

5. Onderzoek naar en behandeling van complexe ziekten vraagt om een  
 multidisciplinaire aanpak. 

6. Inzicht in de samenstelling van het genoom van patiënten met parodontitis  
 en/of reumatoïde artritis biedt onvoldoende verklaring voor de etiologische  
 genetische factor in zowel parodontitis als reumatoïde artritis. 

7. In vervolgonderzoek naar de relatie tussen reumatoïde artritis en   
 parodontitis verdient het aanbeveling om de biologische betekenis van het  
 PAD enzym van P. gingivalis nader te onderzoeken.

8. Zonder middenmoot is er geen excellentie.

9. Bezuinigen op kunst en wetenschap duidt op niet-creatieve geesten.


