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Stellingen behorende bij het proefschrift  

The microbiome in primary Sjögren’s syndrome 

The oral, gut and vaginal microbiome of primary Sjögren’s syndrome patients 

1. De globale bacteriële samenstelling in de mond van patiënten met het primair Sjögren syndroom 

is niet ziekte-specifiek. (dit proefschrift) 

 

2. Aanwezigheid van relatief veel Lactobacillus species in de mond duidt op dysbiose van het oraal 

microbioom als gevolg van een lage speekselproductie. (dit proefschrift) 

 

3. Het oraal microbioom beïnvloedt het darm microbioom en moet daarom standaard worden 

meegenomen in studies die de relatie tussen het darm microbioom en een ziekte onderzoeken. 

(dit proefschrift) 

 

4. De overeenkomst in bacteriële samenstelling in de darmen van patiënten met het syndroom van 

Sjögren en patiënten met systemische lupus erythematosus duidt op een nauwe verwantschap 

tussen deze ziekten. (dit proefschrift) 

 

5. Vaginale droogte klachten ten gevolge van het syndroom van Sjögren zijn niet geassocieerd met 

een verandering van het vaginaal microbioom. (dit proefschrift) 

 

6. Inclusie van een ziekte- of symptoom-gerelateerde controlegroep, naast een gezonde of 

populatie controlegroep, geeft extra inzicht in de relatie tussen de primaire ziekte en de 

uitkomstmaat. (dit proefschrift) 

 

7. De periode van promotieonderzoek is een goed moment voor een arts om een gezin te stichten 

of uit te breiden. 

 

8. De Rijksoverheid en de Rijksuniversiteit Groningen voeren een demotiverend beleid voor artsen 

die MKA-chirurg willen worden door hen hoge studiekosten voor de verplichte Tandheelkunde 

vooropleiding op te leggen. 

 

9. It’s not the poop, it’s the mystery behind the poop. (uit de serie “It’s always sunny in 

Philadelphia”) 

 

10. Wetenschap versterkt het geloof in een Schepper. 

 

11. Medicus curat, natura sanat, Deus salvat. 

 

Taco A. van der Meulen, 25 maart 2019 


