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Stellingen 

behorend bij het proefschrift 

‘Hepatitis C virus: risk factors and disease progression’ 

 

1. Druggebruikers dragen niet meer bij aan de verspreiding van hiv en HCV in Nederland. (dit 

proefschrift) 

2. Het risico op herinfectie na behandeling van een HCV infectie is vele malen lager bij 

injecterende druggebruikers met een chronische infectie dan bij hiv-positieve mannen die 

seks hebben met mannen na een acute infectie. (dit proefschrift) 

3. Zoekt, en gij zult meerdere HCV infecties vinden. (dit proefschrift) 

4. Wanneer je geïnfecteerd raakt met HCV kun je maar beter vrouw zijn. (dit proefschrift) 

5. Een groot deel van de HCV geïnfecteerde druggebruikers heeft geen tijd gehad om aan een 

HCV infectie te sterven. (dit proefschrift) 

6. Hiv en HCV infecties leiden tot vroegtijdige veroudering van het immuunsysteem. (dit 

proefschrift) 

7. Het streven naar succesvolle behandeling van HCV infectie domineert de wetenschappelijke 

publicaties. Maar, voorkomen blijft belangrijker dan genezen. 

8. Het schrijven van een proefschrift leidt ongetwijfeld tot verkorting van de telomeerlengte. 

9. Wee nooit tied hef kan d'r nich met umgoan. (Twents gezegde) 


