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STELLINGEN 

1. 

a-memory cellen bestaan niet. 

2. 

De experimenten van Kawanishi et al. (J. exp. Med. , 157 (1983)433) moeten 

worden beschouwd als een belangrijke bijdrage aan de ontrafeling van de 

processen die zich in een kiemcentrum afspelen. 

3. 

Het verdient aanbeveling om bij immuunstatus-onderzoek ook de affiniteit 

en de clanale samenstelling van de met test-antigeen opgewekte IgG anti

lichamen te bepalen. 

4. 

De meting van de affiniteit van IgG antilichamen middels de ( omgekeerde) 

Laurell of Mancini techniek is niet zonder problemen. In de experimenten 

van Tan-Wilson et al. (J. Immunol. Methods, 61 (1983)99) worden deze niet 

omzeild, zodat ze moeten worden beschouwd als een nodeloze herhaling van 

de vaststelling dat in genoemde technieken relatieve antigeen (en anti

lichaam) concentraties kunnen worden bepaald. 

5. 

Cellulaire differentiatie- en delingsprocessen verlopen modulair; daarbij 

is één van de stappen in elk moduul de produktie van signaalreceptoren 

die de entree in het volgende mogelijk maakt. 

Howard et al., 1983. J. exp. Med., 157, 1529. 



6. 

Verklaringen voor de werkzaamheid van derivaten van 1,2-dihydroxycyclo

buteendion ( "vierkantzuur") en 1, 2-difenylcyclopropanon ( "diphencypron", 

"driehoekzuur") bij de behandeling van alopecia areata dienen geen ele

menten te bevatten die betrekking hebben op het exotische karakter van 

deze strukturen. 

Happle et al., 1983. Acta Dermatovener (Stockholm), 63, 49. 

7. 

Van de verklaringen die Bender en Cohen-Schotanus geven voor de gevon

den maar ongewenste correlatie tussen inspanning en gemiddelde tentamen

prestatie, is die van de te laag gestelde eisen juist. 

W. Bender, "Over stagnatie en meer". B.O.O.G., 1981, p. 5. 

a. 

De "Kaderwet Volwasseneneducatie" dreigt van "moeder-mavo's" en andere 

scholen voor "tweede weg onderwijs" welzijns-instituties te maken. 

9. 

Kleurstellers in de (carto)grafische industrie houden volstrekt onvol

doende rekening met lijders aan daltonisme. 

10. 

De "faktor patientenzorg" dient voor TVC-2 gevierendeeld te zijn. 

Stellingen behorende bij het proefschrift "Plasmacellen en hun Voorlo

percellen". E. Veenhoff, Groningen, 4 april 1984. 


