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Stellingen behorende bij dit proefschrift

1. De prevalentie van verstoring (‘dysbiose’) van vaginale microbiota is hoog in 
Sub-Sahara Afrika, en is geassocieerd met een verhoogde prevalentie van sek-
sueel overdraagbare infecties, en met genitale hiv-uitscheiding bij hiv-positieve 
vrouwen. (dit proefschrift)

2. Een Lactobacillus crispatus-gedomineerd vaginale microbiota kan beschouwd 
worden als het meest gunstig, omdat het geassocieerd is met de laagste soa 
prevalentie en laagste concentratie van ontstekingsmarkers. (dit proefschrift)

3. Traditionele diagnostiek voor bacteriële vaginose is aspecifiek (Nugent en Amsel 
score) of laag sensitief (Amsel scoring) voor onderliggende microbiologische 
veranderingen. (dit proefschrift)

4. Vaginale microbiota dysbiose is geassocieerd met veranderingen in het vaginale 
proteoom die wijzen op mucosale inflammatie en een verstoorde mucosale bar-
rièrefunctie. (dit proefschrift)

5. Het is onwaarschijnlijk dat de verhoogde hiv incidentie onder gebruikers van de 
prikpil DMPA wordt veroorzaakt door veranderingen in vaginale microbiota. (dit 
proefschrift)

6. Lactobacillus iners proteïnen met ‘moonlighting’ functies zijn in verhoogde mate 
aanwezig bij vrouwen met een L. iners-gedomineerd vaginale microbiota en 
zouden een rol kunnen hebben bij het in stand houden van een Lactobacillus-
gedomineerd microbiota. (dit proefschrift)

7. Microbioom dysbiose zou gezien moeten worden als een verstoring van het 
microbiële en immunologische evenwicht en niet als een klassieke infectieziekte.

8. Microbiome science needs a healthy dose of scepticism. (William Hanage, Nature. 
2014; 512: 247-48)

9. It is not the strongest of species that survives, nor the most intelligent, but the 
one most responsive to change. (Leon C. Megginson (interpreting Darwin’s Origin 
of Species))

10. Knowledge is a big subject, but ignorance is a bigger one. And it is ignorance, not 
knowledge, that is the true engine of science. (Stuart Firestein)


