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Stellingen behorende bij het proefschrift “Towards optimal treatment for chronic hepatitis C 
infection” (Huub Gelderblom) 

 
1. De “kunst” in de geneeskunde is om soms een diagnostische test niet te doen. Bij de 

behandeling van hepatitis C kan dit echter leiden tot een langere behandelingsduur die geen 
toegevoegde waarde heeft. (dit proefschrift) 
 

2. Beslissingen over de behandelingsduur van een chronische hepatitis C infectie dienen op 
basis van betrouwbare HCV RNA testen te worden genomen, met bloed dat op het juiste 
tijdstip is afgenomen. (dit proefschrift) 
 

3. Evaluatie van kwantitatieve en kwalitatieve HCV RNA testen dient altijd per HCV genotype 
afzonderlijk te geschieden, hierbij zouden in de publicatie bij voorkeur de ruwe data moeten 
worden getoond. (dit proefschrift) 
 

4. Bij routinebloedonderzoek bij de behandeling van hepatitis C met interferon dient altijd een 
glucosewaarde mee genomen te worden. (dit proefschrift) 
 

5. Succesvolle behandeling van een chronische hepatitis C infectie leidt niet tot verbetering van 
de hepatitis C specifieke CD4+ T cel functie. (dit proefschrift) 
 

6. Behandeling met een combinatie van (peg)interferon alfa, ribavirine en amantadine 
hydrochloride remt de CMV en HCV specifieke CD4+ T cel functie. (dit proefschrift) 
 

7. Interferon-alfa is een paardenmiddel. (dit proefschrift) 
 

8. Ribavirin is een generiek middel dat als zodanig geprijsd zou moeten worden. 
 

9. Onder het mom van “Evidence Based Medicine” worden klinisch inzicht en boerenverstand 
ten onrechte en te vaak genegeerd. 
 

10. Behandeling van patiënten met een chronische hepatitis C infectie dient, net zoals HIV 
behandeling, in gespecialiseerde centra te geschieden. 
 

11. Vectors come in different sizes: 

 
 

12. Een homeopathische overdosis is eigenlijk een contradictio in terminis, er zou ook sprake 
kunnen zijn van een water- of alcoholintoxicatie. 
 

13. Echografie is een zeer geavanceerde vorm van percussie. 
 

14. De ene Bach-remedie is de andere niet. 
 

15. Life is matter more than matter, and life matters more than matter. 
 

16. “We need to end the fiction that big pharma provides medical education. Drug companies 
are in business to sell drugs. Period.” Marcia Angell, The truth about the drug companies: 



how they deceive us and what to do about it. Random House, Inc., New York. 
 

17.  “Let the future say of our generation that we sent forth mighty currents of hope, and that we 
worked together to heal the world.” Jeffrey D. Sachs, The End of Poverty, economic 
possibilities for our time. Penguin, New York. 
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