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STELLINGEN

1  Voor een valide schatting van de influenzavaccin effectiviteit met behulp van 
het test-negatief patiënt-controle onderzoek kan beter geen gebruik worden 
gemaakt van patiënten met een negatieve diagnostische uitslag voor zowel 
influenza als andere respiratoire virussen als controlegroep (dit proefschrift). 

2  De laatste jaren hebben influenzavaccins onvoldoende bescherming geboden 
tegen met name het influenza A(H3N2) virus (dit proefschrift). 

3  Het evalueren van de veiligheid en verdraagbaarheid van vaccin adjuvants en 
geadjuveerde vaccins is niet eenvoudig door het beperkte gebruik van zowel 
een geschikte referentiegroep als een eenduidig systeem voor het rapporteren 
van bijwerkingen (dit proefschrift). 

4  Het onderliggende mechanisme van bijwerkingen veroorzaakt door 
geadjuveerde vaccins is complex (dit proefschrift). 

5  De verschillen tussen Europese landen in de huidige uitvoering van de 
ethische goedkeuringsprocedures van een vaccin trial illustreren dat de 
Europese richtlijn voor klinische studies met geneesmiddelen voor menselijk 
gebruik zijn harmoniserende doel heeft gemist (dit proefschrift). 

6  Het Multimeric-001 influenzavaccin heeft de potentie om te zorgen voor 
een doorbraak in de influenzavaccin markt welke al enkele decennia stilstaat 
(dit proefschrift). 

7  “Luck is what happens when preparation meets opportunity” (Seneca).


