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STELLINGEN 

Behorende bij het proefschrift 'Neurological manifestations of HIV-1 infection' 

1. Het is belangrijk om bij klinische trials naar antiretrovirale middelen het 
effect op de hoeveelheid HIV-1 RNA in de liquor c e r e b r o s p i n a l in de tijd te 
vervolgen. 

2. Hoewel het plausibel is om aan te nemen dat er gestreefd dient te worden 
naar een zo laag mogelijke hoeveelheid HIV-1 RNA in de liquor cerebro-
spinalis, is vooralsnog niet bewezen dat de neurologische uitkomst hierdoor 
verbetert. 

3. Een behandeling met proteaseremmers alléén is vrijwel zeker onvoldoende 
om HIV-1 replicatie in het CZS te remmen. 

4. Vanaf AIDS dementia stage 2 ('moderate') is er strikt genomen pas sprake 
van dementie. 

5. De Mini Mental State Examination (MMSE) is een veel betere screenings-
methode voor AIDS dementie als er een stopwatch bij gebruikt wordt. 

6. Cytarabine verdient geen plaats meer in de behandeling van HIV-1 gerela
teerde progressieve multifocale leukoencephalopathie. 

7. Opportunistische infecties en tumoren vormen de link tussen neuro-AIDS 
en neuro-oncologie. 

8. Part-time opleidingen tot medisch specialist worden ten onrechte gezien als 
een goede emancipatoire maatregel; het zou veel beter zijn om te streven 
naar een lagere leeftijd bij aanvang van de opleiding tot specialist. 

9. De behandeling van kankerpijn dient een hogere prioriteit te krijgen in de 
opleiding tot medisch specialist. 

10. Opeenvolgende trials met opioïden (opioïd-rotatie) kunnen nuttig zijn in de 
behandeling van kankerpijn om de balans tussen pijnstilling en bijwerkin
gen te optimaliseren. 

11. Een van de mogelijkheden om de kosten in de gezondheidszorg te drukken 
is om een tweede mening alleen dan volledig te vergoeden als deze leidt tot 
een wijziging in diagnose en/of therapie. 

12. Nu veel vrouwen beter verdienen dan mannen, wordt het voor mannen 
belangrijker om aandacht te besteden aan hun uiterlijk. 

13. Hetwoon-werkverkeerzou aanmerkelijk kunnen afnemen als het reiskosten
forfait zou oplopen naarmate men dichter bij het werk woont. 

14. De opvatting van sommige topambtenaren dat het geoorloofd is om privé-
kosten te declareren als arbeidskosten als er sprake is van een 24-uurs 
inzetbaarheid voor het werk, biedt interessante mogelijkheden voor specia
listen met bereikbaarheidsdiensten. 
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