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STELLINGEN

behorende bij het proefschrift

Residual infectious risks in blood transfusion

1. Screening op HBV DNA en anti-HBcore maken HBsAg screening 
overbodig (dit proefschrift).

2. HBV vaccinatie bij een donor kan uiting zijn van risicogedrag en non-
compliance (dit proefschrift).

3. Virustypering als bewijsvoering van transmissie van donor naar 
ontvanger is alleen zinvol als de genetische variatie van het agens 
lokaal en contemporain bekend is (dit proefschrift).

4. Landen waar de meeste donors slechts eenmaal doneren moeten de 
oorzaak daarvan achterhalen (dit proefschrift).

5. Het monitoren van mogelijke opduikende infecties leidt tot 
disproportionele maatregelen (dit proefschrift).

6. Overdracht van HEV via transfusie is pas een tekortkoming zodra 
voedsel en water HEV veilig zijn (dit proefschrift).

7. In EU landen waar geen geld is voor PCR donorscreening zou deze het 
meeste opleveren (dit proefschrift).

8. Digitale communicatie is niet per definitie een verbetering.

9. De bal zal alleen ver komen als je naar beneden blijft kijken.

10. In het Nederlandse onderwijs is geen ruimte voor kinderen met ernstige 
dyslexie.

Ryanne W. Lieshout-Krikke
Amsterdam, 29 November 2016


