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Stellingen bij het proefschrift

“Influenza vaccination in patients with primary and secondary immunodeficiencies”

1. Influenzavaccinatie bij patiënten met een common variable immunodeficiency leidt 
nauwelijks tot een stijging in influenza-specifieke humorale en cel-gemedieerde immuun-
responsen (dit proefschrift).

2. Hoewel bij patiënten met systemische lupus erythematodes de humorale immuun-
respons na influenzavaccinatie vergelijkbaar is met die bij gezonde vrijwilligers, kun-
nen patiënten die het jaar tevoren niet zijn gevaccineerd profijt hebben van een 
tweede, booster, vaccinatie (dit proefschrift).

3. Influenza-specifieke cel-gemedieerde immuunresponsen na influenzavaccinatie zijn 
verminderd bij patiënten met systemische lupus erythematodes. Deze verminderde re-
spons is geassocieerd met het gebruik van azothioprine en/of prednison (dit proefschrift).

4. De antistofvorming na influenzavaccinatie is ernstig verminderd bij patiënten met 
reumatoïde artritis die behandeld zijn met rituximab. Een beperkt herstel hiervan kan wor-
den waargenomen 6-10 maanden na de toediening van rituximab (dit proefschrift).

5. Zowel stafylokokken enterotoxine B-geinduceerde polyclonale als influenza-specifieke 
cel-gemedieerde immuunresponsen zijn afgenomen bij patiënten met reumatoïde artritis 
die met rituximab zijn behandeld (dit proefschrift).

6. Influenza- en pneumokokkenvaccinatie dienen sterk aanbevolen te worden bij patiënten 
met een auto-immuun inflammatoire reumatische aandoening (dit proefschrift).

7. “If Edward Jenner had not had fortune, fame and high alliance, his merit would have 
been crusted or faintly supported” (John Fosbroke, chirurg; 1829). Veel is er de laatste 200 
jaar dus niet veranderd.

8. Aangezien er wel vele medici zijn die een cursus management hebben gevolgd, maar ik 
geen managers ken die ooit op cursus geneeskunde zijn geweest, kan een ziekenhuis het 
beste bestuurd worden door een medicus.

9. “Wereldverbeteraar” wordt over het algemeen in negatieve zin gebruikt, echter de 
wereld zou er een stuk beter uitzien als er meer waren.

10. Een zeventje omringt zich met zesjes, want daar steekt hij gunstig bij af. Een negen 
zoekt altijd een tien. Die is niet bang, maar weet dat ‘ie goed is en wil alleen maar beter 
worden (Johan Cruijff).

11. Wie ouderschapsverlof neemt om promotieonderzoek te doen, mag zijn proefschrift 
met recht zijn kindje noemen.

12. Men beschouwe als medicus zijn werk niet als afgelopen, wanneer de medische 
handgrepen niet meer verricht behoeven te worden (J. van Assen Jz., Acad. Prfschr. 
Amsterdam 1918 en G.A.M van Assen, stellingen bij Acad. Prfschr. Leiden 1956).

Sander van Assen, 21 september 2011


