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Stellingen n 

Behorendee bij het proefschrift 
Neww developments in hepatitis B. C and G virus 

1.. Voor de behandeling van HBeAg negatieve hepatitis B geldt: 
bezintt eer gij begint. 

2.. High dose induction therapie voor de behandeling van hepatitis 
CC kan zich maar niet bewijzen. 

3.. Vlet de behandeling van de meeste virusinfecties zijn we nog 
steedss in het paracetamol tijdperk. 

4.. De reistijd met de autc gedurende de spits is tegenwoordig beter 
tee voorspellen dan de reistijd met de trein in dezelfde periode. 

5.. Als de Nederlandse voetballers naast het dopinggebruik ook het 
karakterr overnemen van de wielrenners, maken zij meer kans op 
plaatsingg voor het EK. 

6.. Een metrisch systeem voor de bepaling van het hepatitis B en C 
vimss zal het vinden van een curatieve behandeling bespoedigen. 

7.. Het GVB in Amsterdam staat voor Geen Vervoers Bedrijf. 

8.. Het gebruiken van een virus om een ziekte of ander virus te 
bestrijdenn is zeer nabij. 

9.. De gevolgen van een besmetting met het hepatitis C virus voor 
dee patiënt worden vaak overschat. 

11 0 .Vaccinatie voor H3V is de enige oplossing voor deze 
wereldwijdee epidemie. 




