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Stellingen 

 

Behorend bij het proefschrift: 

International epidemiological studies on HIV, HCV and STI 
 

Jannie van der Helm, 26 september 2014 

 

1. HCV versnelt HIV ziekteprogressie in het huidige tijdperk van cART 

beschikbaarheid. 
 

2. Nu vroege start van HIV therapie meer algemeen wordt zal de 

identificatie van personen met lange termijn non-progressie nog 

zeldzamer worden.  
 

3. Opgeslagen patiënten materiaal is niet alleen van grote waarde voor 

de kennis omtrent de oorsprong van epidemieën maar ook voor 

huidige surveillance doeleinden.  
 

4. Met uitzondering van mannen die seks hebben met mannen zijn er 

geen aanwijzingen van grensoverschrijdende SOA netwerken.  
 

5. CE markering van een soa test zegt niets over de diagnostische 

waarde van deze test in de praktijk.  
 

6. De huidige SOA en HIV testen vergroten de privacy mogelijkheden 

voor de patiënt omdat zij kunnen worden uitgevoerd op zelf 

afgenomen materiaal. 
 

7. Geen van de huidig beschikbare chlamydia en gonorroe snel testen is 

bruikbaar vanwege de lage sensitiviteit. 
 

8. Donkerveld microscopie voor de diagnostiek van primaire syfilis raakt 

steeds meer in onbruik, echter nucleïne zuur amplificatie diagnostiek 

is een goed alternatief. 
 

9. Sondro bribi, ju no habi fu meki no wan bigin (Surinaams gezegde).  

Zonder geloof hoef je niets te beginnen.  
 

10. Elke bestemming is het startpunt van een nieuwe reis (P.P. de Vries). 
 

11. Globalisering is geen modern fenomeen maar zo oud als de weg naar 

Rome.  


