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;�.:r-1? 1- "Develooment of Influenza Vaccines in the Face of Pandemic Threat" 

Felix Geeraedts, 25 april 2012 

1. Gebruik van een gemactiveerd heel-virus vaccinformulering ten tijde van een 

influenzapandemie is een efficiente strategie om de beschikbaarheid van vaccins te 

vergroten (dit proefschrift). 

2. Bij de beoordeling van influenzavaccins moet, naast de hoeveelheid opgewekte 

antistoffen, ook de kwaliteit van de immuunrespons in de afweging betrokken 

warden (dit proefschrift). 

3. Aangezien adjuvantia onvoorziene bijwerkingen kunnen hebben, die juist bij 

vaccinatie van grate massa' s zichtbaar warden, en sommige adjuvantia zelfs de 

beschermende werking van een vaccin kunnen verminderen, is het raadzaam het 

gebruik van ( deze) adjuvantia voor pandemische griep te minimaliseren. 

4. Activatie van het aangeboren immuunsysteem via specifieke receptoren speelt een 

belangrijke rol bij vaccin-gemduceerde adaptieve afweer (dit proefschrift). 

5. De partikelstructuur van het influenza virus, inclusief het virale RNA, dient 

behouden te blijven voor een optimale immuunrespons (dit proefschrift). 

6. Vriesdrogen van gemactiveerd heel-virus influenzavaccin met stabiliserende 

suikers vergroot de mogelijkheden voor opslag en snelle verspreiding van vaccins 

om een beginnende pandemie in de kiem te smoren ( dit proefschrift). 



7. De relatie tussen pathogene micro-organismen en ons immuunsysteem zou je 

kunnen samenvatten met de bekende uitdrukking 'als je er niet dood aan gaat wordt 

je er alleen maar sterker van'. 

8. Wat betreft de vraag of het mogelijk is om in de tijd te reizen blijkt de kink in de 

kabel toch niet alleen in ons voorstellingsvermogen te zitten. 

(Error Undoes Faster-Than-Light Neutrino Results, http://news.sciencemag.org 

/scienceinsider/2012/02/breaking-news-error-undoes-faster.html) 

9. Concurrentie in de gezondheidszorg door de invoering van winstuitkering kan tot 

innovatie leiden, maar maakt ook dat nieuwe inzichten niet meer snel gedeeld zullen 

worden, waardoor dit beleid in zekere zin een dooddoener is. 

10. Van de dosis-sparende influenza vaccins is ge'inactiveerd heel-virus vaccin het 

beste adjuvans-sparende vaccin. 

11. Je hebt een microscoop nodig om de relatie tussen arts-microbioloog en patient 

goed zichtbaar te maken. 

12. 'Nature is very predictable when properly understood' (Big wave surfer Laird 

Hamilton, in SURF magazine 5, juli 2007). 


