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STELLINGENN bi j het proefschrift : 
Thee 'Tripl e Study' . Vira l dynamic s and immun e 
reconstitutio n n 
inn HIV-1 infectio n durin g poten t ant i retrovira l therap y 

1.. De veranderingen in de HIV RNA concentratie in het bloed 
zijnn een directe afspiegeling van die in het lymfeweefsel, de 
plaatss waar de meeste virus-replicatie plaats vindt. (Dit 
proefschrift) proefschrift) 

2.2. Het herstel van het aantal CD4+ T lymfocyten gedurende de 
eerstee anderhalf jaar na start van krachtige onderdrukking 
vann de HIV-vermenigvuldiging hangt af van het aantal 
naïevee CD4+ T lymfocyten voor start van behandeling. (Dit 
proefschrift) proefschrift) 

3.. Lange termijn immuun reconstitutie zal in een substantieel 
deell van de HlV-geïnfecteerden niet volledig zijn. Wat 
daarvann de klinische konsekwentie is, is (nog) niet bekend. 
(Dit(Dit proefschrift) 

4.. Een veel gemaakte fout bij het interpreteren van de 
'eradicatietijd'' van de pool van productief geïnfecteerde 
cellenn in de Ho-Perelson modellen, is om te denken dat de 
auteurss deze eradicatietijd beschouwden als de tijd tot 
completee eradicatie van al het virus uit het lichaam van een 
geïnfecteerdd individu. 

5.. Anti retroviral combinatie therapie is niet zeer actief, hooguit 
zeerr effectief. De benaming 'highly active antiretroviral 
therapy',, HAART, is daarom onjuist. 

6.. Mathematische modellen kunnen verheldering geven van 
complexee biologische systemen. Veel modellen wijzen ons 
echterr vooral op de hiaten in onze kennis van de biologische 
assumptiess waarop het betreffende model gebaseerd is. 

7.. Resistentie is de achilleshiel van anti-HIV therapie en goede 
patiëntenn compliantie met de zware therapie regimes is 
essentieell voor het slagen op lange termijn van de therapie. 
Ondersteuningg van de compliance zou daarom tot een van 
dee belangrijkste taken moeten behoren van de poiikiinische 
zorgg voor HlV-geïnfecteerden. 

8.. Het bestuderen van het maximaal mogelijke 
immunologischee herstel met antiretroviraie therapie is alleen 



zinvoll als de therapie adekwaat is in het onderdrukken van 
hett virus. 

9.. Het doel van anti-HIV behandeling is om patiënten zo lang 
mogelijkk zonder klachten en problemen (HIV-gerelateerde 
ziekte,, bijwerkingen en pillen regimes) te houden. De vraag 
iss welke combinaties wanneer te gebruiken om dit doel te 
bereiken. . 

10.. Met het onderbreken van het onherroepelijk progressieve 
beloopp van HIV-geassocieerde immuun deficiëntie door de 
ontwikkelingenn in antiretrovirale therapie heeft de diagnose 
'AIDS'' z'n medische waarde verloren, zonder dat de 
negatievee betekenis in het dagelijks spraakgebruik is 
verdwenenn en kan beter worden afgeschaft. 

11.. Bij het ontbreken van een definitieve genezing van HIV-
geïnfecteerdenn en een duidelijk 'point of no return' in de 
immunologischee schade dient antiretrovirale therapie met 
terughoudendheidd te worden gestart. 

12.. Bij de taxatie van onroerend goed zou gecorrigeerd moeten 
wordenn voor de bias dat het honorarium van taxateurs van 
onroerendd goed direct proportioneel is met de hoogte van de 
getaxeerdee waarde. 

13.. Dankzij de ontwikkelingen in de informatie technologie zijn 
wee meer, maar niet noodzakelijkerwijs beter geïnformeerd 

14.. Doordat de continue uitbreiding van het aantal technische 
mogelijkhedenn van nieuwe elektronische apparatuur, 
gepaardd gaat exponentiele vermindering van het 
bedieningsgemak,, neemt het aantal feitelijke mogelijkheden 
voorr de meeste mensen af in plaats van toe. 


