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CurriculumCurriculum Vitae 

Curriculumm vitae 

Jett Gisolf werd op 9 december 1970 geboren in Alkmaar. In 1988 behaalde zij cum laude het 

eindexamenn Gymnasium B aan de Rijksscholengemeenschap 'West-Friesland' in Hoorn. Zij 

studeerdee van 1988 tot 1996 Geneeskunde aan de Universiteit van Amsterdam. Van maart tot 

septemberr 1996 was zij werkzaam als arts-assistent Interne Geneeskunde in het 

Streekziekenhuiss Hilversum. Vanaf september 1996 werkt zij als arts-onderzoeker bij het 

Nationaall  AIDS Therapie Evaluatie Centrum in het AMC in Amsterdam. Na de promotie zal 

zijj  beginnen aan de opleiding tot internist in het Academisch Medisch Centrum, Amsterdam. 



Stellingenn bij het proefschrift 'Ritonavir/saquinavir in the treatment of HTV-1 

infection.. Results from the Prometheus study'. 

1.. De angst van veel artsen voor intensificatie-strategieën wordt niet ondersteund door 

klinischee data. (dit proefschrift) 

2.. Minstens één middel met goede penetratie in de liquor cerebrospinalis is nodig om 

eenn meetbare virale load in de liquor tot ondetecteerbaar te laten dalen, (dit 

proefschrift) proefschrift) 

3.. Ondanks ondetecteerbare HIV-1 RNA concentraties in de liquor cerebrospinalis 
zijnn er aanwijzingen voor voortgaande HIV-replicatie in het centraal zenuwstelsel. 

(dit(dit proefschrift) 

4.. Regelmatige controle van geneesmiddelenspiegels kan therapie-ontrouw aan het 
lichtt brengen, maar kan ook dalende spiegels bij langdurige behandeling opsporen. 
Off  deze controle ook leidt tot betere effectiviteit van de behandeling moet nog 
wordenn aangetoond, (dit proefschrift) 

5.. Gezien de onderrapportage van neuropathie door artsen vergeleken met de zelf-
rapportagee vragenlijsten in de Prometheus studie, zouden zelf-rapportage 
vragenlijstenn een vast onderdeel moeten worden van klinische studies waarin 
toxiciteitt van behandelingen onderzocht wordt, (dit proefschrift) 

6.. De hogere incidentie van het lipodystrofie-syndroom bij het gelijktijdig gebruik 
vann RT-remmers en proteaseremmers vergeleken met de incidentie bij het gebruik 
vann RT-remmers alleen kan berusten op een farmacologische interactie tussen RT-
remmerss en proteaseremmers. (dit proefschrift) 

7.. Als Prometheus echt 'tevoren wetend' was geweest, zou hij niet alleen pijnstillende 
middelenn voor de toen heersende ziektes hebben gemengd (dit proefschrift) 

8.. Alleen mensen die betrokken zijn geweest bij de uitvoering van een studie kunnen 

zinvollee statistische analyses voor die studie doen. 



9.. De discussie rond Post Exposure Profylaxe (PEP) na onveilig sexueel contact moet 
beperktt blijven tot een risico inschatting. PEP na onveilig sexueel contact zal, 
gezienn de bijwerkingen, nooit een populaire interventie worden. 

10.. Een promotie na 4 jaar onderzoek is als het bereiken van perron 9%. 

11.. De mooiste stukken van Johan Sebastiaan Bach zijn geschreven in 12/8 maat. 

12.. De stand in de voetbalpoule is omgekeerd evenredig met de (vermeende) kennis 

vann voetbal. 

Jett Gisolf, 28 september 2000 


