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Stellingen n 

1.. Het meten van concentraties van saquinavir en nelfmavir in het 

bloedd van patiënten na een standaardontbijt geeft een overschatting 

vann deze concentraties in het dagelijks leven van patiënten, (dit 

proefschrift) proefschrift) 

2.2. Drie is niet altijd één te veel. (dit proefschrift) 

3.. Het feit dat de duur van inductiebehandeling geen invloed lijkt te 

hebbenn op de tijd tot virologisch falen gedurende 

onderhoudsbehandelingg suggereert, dat met anti retrovi rale 

behandelingg slechts een evenwicht wordt bereikt tussen suppressie 

enn replicatie van HIV. (dit proefschrift) 

4.. Indien er inderdaad sprake is van accumulatie van geneesmiddelen 

inn semen, kan onthouding van ejaculaties door patiënten met 

antii retrovi rale medicatie op twee manieren bijdragen aan het 

voorkomenn van de transmissie van HIV. (dit proefschrift) 

5.. De meeste patiënten hechten meer aan het onmeetbaar zijn van het 

aantall virussen in het bloed dan aan het verminderen van het aantal 

tete slikken pillen, (dit proefschrift) 

6.. Het feit dat de schuilplaats van HIV wordt vertaald door 'sanctuary 

site',, doet vermoeden dat voor sommige onderzoekers HIV heilig is. 

7.. Veel Nederlanders zien hun onverschilligheid ten opzichte van hun 

medemenss aan voor tolerantie. 

8.. Als je niet weet hoe leuk het is om een eenling te zijn, kan je niet 

bepalenn of het leuker is om een tweeling te zijn. 

9.. De toegenomen kennis van patiënten over de behandeling van hun 

ziektee betreft zelden wat er NIET kan. 

10.. Sommige mensen hebben een gat in hun hand, sommige artsen 

hebbenn geen handen. 




