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1. Gezien de grotere stijging van het aantal CD4+ cellen in niet eerder behandelde 
patiënten met een HIV-1 infectie, verdient het voorkeur therapie te initiëren 
met de combinatie van stavudine met lamivudine boven de combinatie 
zidovudine met lamivudine. 
Dit proefschrift. 

2. Indien gedurende antiretrovirale therapie genotypische resistentie tegen 3TC is 
aangetoond, verdient het overweging om 3TC niet te vervangen gezien de 
persisterende bijdrage van dit middel aan het vertragen van virologisch falen 
van de nieuwe antiretrovirale combinatie. 
Dit proefschrift. 

3. Omdat zowel stavudine als lamivudine goed doordringen in de liquor 
cerebrospinalis en resulteren in een reductie van HIV-1 RNA in dat medium, 
valt het te verwachten dat een combinatie van deze middelen een preventief 
effect zal hebben op de ontwikkeling van AIDS-gerelateerde dementie. 
Dit proefschrift. 

4. Er is geen correlatie tussen de hoeveelheid HIV-1 RNA in de liquor 
cerebrospinalis en in het plasma. Dit pleit voor een onafhankelijke virus 
productie in het centraal zenuwstelsel ten opzichte van die in het perifere 
bloed. 
Dit proefschrift. 

5. Het starten van krachtige antiretrovirale therapie kan leiden tot het klinisch 
manifest worden van een latent aanwezige opportunistische infectie. 
Dit proefschrift. 

6. Krachtige antiretrovirale therapie kan in een aantal gevallen leiden tot genezing 
van opportunistische aandoeningen waarvoor geen adequate specifieke 
behandeling voorhanden is. 
Dit proefschrift. 

7. Toeristen (en honden) die zich buiten de aangewezen paden begeven richten 
veel natuurschade aan. Ter bescherming van het unieke natuurgebied "De 
Veluwe" verdient dan ook ruime uitzetting van de Vipera berus (adder) 
ernstige overweging. 

8. Indien de wereld een "global village" is, is "Artsen zonder Grenzen" de 
huisarts. 



9. De buiten, vaak prominent aanwezige, moeilijk te identificeren objecten die 
het predicaat kunst dragen, zijn eerder een oorzaak dan een gevolg van het 
hedendaagse cultuurpessimisme. 

10. De schaarste aan organen voor transplantatie zou verminderd kunnen worden 
door hen die niet bereid zijn organen voor donatie af te staan uit te sluiten van 
het ontvangen ervan. 

11. Gezien het curriculum vitae van de meeste huidige ministers, zijn gebrek aan 
vakinhoudelijke kennis en het laten prevaleren van eigenbelang onvoldoende 
redenen om kinderen van ministersposten uit te sluiten. 

12. Het weigeren van een DNA-test in strafrechtelijke zaken zou een even grote 
bewijskracht moeten hebben als een positieve uitslag van de test. 

13. Intensive care units give too much, too late to too few. 
(W.C.Shoemaker, N Engl J Med 1996:334;799) 

14. De NS: No Show, No Seats, No Service and No Speed. 

Norbert Foudraine, 2 juli 1999 
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The fact that either you or one of your 

companions may have the possibility of 

dying not only doesn 't stop you doing it, 

but is almost one of the things that keeps 

you going. 

Sir Edmund Hillary 
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