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behorend blj het proefschrift 

'The Role of Cytomegalovirus in the Pathology and Etiology of Islet 

Graft Failure' 

1. Cytomegalovirus (CMV)-lnfectle versnelt de lmmuungemedleerde afstotlng van 

ellandjes van Langerhans transplantaten In de rat (dit proefschrift). 

2. De actlvatie van het lmmuunsysteem en aantrekklng van speclfleke alloreactleve NK 

cellen en CDB+ T cellen naar het Ellandjes van Langerhans transplantaat, kan 

versneld transplantaatfalen in CMV-geinfecteerde dleren verklaren (dit proefschrift). 

3. Beta-cellen afkomstlg van zowel de rat als de mens zljn direct ontvankelijk voor 

CMV-lnfectie. De lnfectle zou kunnen bljdragen aan het ontstaan van Type I 

Diabetes en afstotlng van Ellandjes van Langerhans transplantaten (dit proefschrift). 

4. Toename van de expressle van adheslemoleculen en nlet-klassleke en klassleke 

MHC klasse I moleculen op CMV-geinfecteerde beta-cellen verhoogt de cellulaire 

lmmunogenlcltelt en de gevoellgheld voor lmmuungemedleerde afbraak van deze 

cellen (dlt proefschrift). 

5. De toename van de lmmunogenlcltelt van Ellandjes van Langerhans transplantaten 

als gevolg van CMV-lnfectle, kan versneld immuungemedleerd transplantaatfalen 

verklaren. 

6. CMV zou meer aandacht moeten krijgen als factor In het falen van humane Ellandjes 

van Langerhans transplantaten, ook wanneer de infectle zlch subkllnlsch afspeelt. 

7. De voorllchtlngscampagne 'Blologlsch elgenlljk heel logisch' rlcht zlch op mllleu- en 

gezondheidsbewustzljn, echter, de afzet van duurzame producten zou effectlever 

gestlmuleerd kunnen warden door het prljsverschll met conventlonele producten te 

verklelnen. 

8. Wanneer men In ogenschouw neemt dat de meeste blologlsche groente te koop In 

de supermarkt ult Spanje komt, Is de bezorglng van lokale blologische 

groentepakketten met een dleselbusje helemaal zo blologlsch onverantwoord nog 

nlet. 



9. Zoals een huis is opgebouwd uit stenen is wetenschap opgebouwd uit feiten. 

Echter, zoals een berg stenen niet direct een huls is, Is wetenschap meer dan 

alleen een verzameling feiten (vrij naar Henri Poincare). 

10. Naast acknowledgements zou er in wetenschappelijke stukken ook ruimte 

moeten zijn voor disturbances. 

11. Proefschriften zijn er om te schrijven, niet om te lezen (Miquel Bulnes). 


