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Stellingen behorend bij dit proefschrift 

I. De sensitiviteit van de urine antigeentest voor het diagnosticeren van een Legionella 
pneumonie is athankelijk van de emst van de symptomen. Dit proefschrift 

2. Bij een bewezen Legionella pneumonie kan met de IF AT en de ELISA seroconversie 
verwacht warden binnen drie weken na het begin van de symptomen. Dit proefschrift 

3. Genetische deficientie in de lectine-route van complementactivatie is geen risicofactor 
voor het oplopen van een Legionella pneumonie. Dit proefschrift 

4. Het aan de hand van meldingen in Osiris vroegtijdig opsporen van Legionella bronnen 
ter voorkoming van uitbraken is kosteneffectief. Dit proefschrift 

5. Aangezien meer dan een kwart van alle Legionella pneumonieen veroorzaakt wordt 
door een AFLP type (EWGLI type 004 Lyon) waarvan de natuurlijke habitat 
onbekend is blijft de transmissieroute van dit type naar de mens speculatief. Dit 
proefschrift 

6. Pathogene isolaten van L. pneumophila kunnen nauwkeurig ge1dentificeerd warden 
aan de hand van een model bestaande uit 5 DNA markers. Dit proefschrift 

7. Het gezegde: "Het rijdt als een trein" heeft de laatste jaren een compleet andere 
gevoelswaarde gekregen. 

8. Gezien het wildbestand op golfbanen is het risico getroffen te warden door een golfbal 
een stuk kleiner dan geraakt te warden door een schot bagel. 

9. De invloed van de media op heersende waarden en normen in een samenleving is een 
stuk grater dan zij zelf schijnen te beseffen. 

10. Zelfs voor een oud hink-stap-sprongatleet is dit proefschrift via een ingewikkelde 
route tot stand gekomen. 


