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Stellingen 
 

behorende bij het proefschrift 
 

New Treatment Strategies for Chronic Hepatitis B 
Viral, Genetic and Immunological Factors Predicting Treatment Outcome 

 
Amsterdam 2 februari 2016 

 
 

1. In HBeAg negatieve patiënten met actieve ziekte is baseline HBsAg een belangrijke 
marker voor respons op de behandeling (dit proefschrift). 

 
2. Alhoewel het HBsAg verder kan dalen in patiënten met een lage virale load, is het 

momenteel nog onduidelijk of deze patiënten, die wereldwijd de grootste groep van 
hepatitis B patiënten vertegenwoordigen, kunnen profiteren van een behandeling 
(dit proefschrift). 

 
3. Bij het voorspellen van de respons op behandeling van chronische hepatitis B 

patiënten hebben IL28B polymorphismen geen klinische betekenis (dit proefschrift). 
 
4. Bij het persisteren van de hepatitis B infectie speelt verzwakte virus specifieke  

afweer een rol (dit proefschrift).  
 
5. Door de betere hygiëne in de westerse wereld maken parasitaire infecties, zoals 

worminfecties,  plaats voor allergie. 
 
6. Het consumeren van wild en het eten van varkenslever tijdens de kerstdagen zal 

begin 2016 leiden tot een toename van het aantal hepatitis E infecties. 
 
7. Het onbegrijpelijke en impliciete bepaalt veel van ons leven (Damiaan Denys). 
 
8. Karakter zwakheden openbaren zich doorgaans tijdens een schaakpartij (Garry 

Kasparov). 
 
9.  Saya senang sekali kalau saudara dan keluarga datang untuk makan malam  

istimewa kalau ada tamu juga bisa ikut makan bersama (Oma van Deventer-Horstink). 
 
10. Ik ben blij dat ik leef en geen vliegje in mijn oog heb (Toon Hermans). 
 
 


