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 Stellingen behorende bij het proefschrift

 Catching the Common Cold

 Rapid detection and epidemiology of respiratory viruses

1. Point-of-care testing voor infectieziekten bestaat niet (dit proefschrift).

2. Voor sneltest implementatie is er meer nodig dan alleen een laboratorium validatie 

van de test. Succesvolle implementatie vereist inzicht in en aanpassing van logistiek, 

laboratorium-organisatie, personeel en de point-of-care zelf (dit proefschrift).

3. Het klinisch beloop van een patiënt met een rhinovirus-infectie lijkt niet afhankelijk 

te zijn van het infecterende rhinovirus-species (dit proefschrift).

4. Hoewel de behoefte aan een sneltest voor rhinovirus diagnostiek groot is, lijkt het 

noch noodzakelijk noch mogelijk dat deze sneltest een onderscheid maakt tussen de 

verschillende rhinovirus-types (dit proefschrift).

5. Studies naar de klinische impact van een sneltest moeten op de point-of-care zelf 

worden uitgevoerd en hierbij moet men niet alleen het perspectief van de dokter, 

maar ook dat van de patiënt meewegen (dit proefschrift).

6. Ondanks dat antigeen-testen de komende jaren gebruikt zullen blijven worden als 

sneltesten lijkt, gezien hun lage sensitiviteit, de overgang naar moleculaire testen 

onvermijdelijk (dit proefschrift).

7. De toekomst van sneldiagnostiek voor luchtweginfecties bestaat idealiter uit een 

gecombineerde sneltest voor pathogeen-detectie en host-response.

8. L’art de la virologie consiste à distraire le malade pendant que la nature le guérit.

 - vrij naar Voltaire (1694-1778)

9. Do it today or later you’ll pay. 

 Hermelien Griffel in Harry Potter en de Orde van de Feniks – J.K. Rowling

10. On ne voit bien qu’avec le coeur. L’essentiel est invisible pour les yeux. 

 De kleine prins in Le Petit Prince - Antoine de Saint-Exupéry

11. Life is something you have to take care of. 

 Ronja in Ronja Rövardotter-  Astrid Lindgren

 Andrea Bruning, 2017
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