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Stellingenn behorende bij het proefschrift 

Chemokinee receptors in HIV-1 infection and AIDS pathogenesis 

1 .. CCR5 en CXCR4 zijn de enige coreceptoren voor HIV-1 die relevant zijn voor AIDS 
pathogenese. . 
(ditt proefschrift) 

2.. Gezien de co-existentie van CCR5- en CXCR4-gebruikende HIV-1 varianten, zullen 
CXCR4-antagonistenn een beperkt effect hebben op de totale virus load in HIV-
geïnfecteerdee mensen. 
(ditt proefschrift) 

3.. De afwezigheid van activatie markers op een geïnfecteerde cel duidt niet per definitie op 
eenn latente infectie. 
(Zhangg Z, et al Science 1999,286:1353-1357) 

4.. Het vermogen van een aantal primaten-retrovirussen om CD4+ T cellen in vitro en in vivo 
tee infecteren en te doden, voorspelt niet dat deze cellen ook zullen afnemen in een met 
dezee virussen geïnfecteerde gastheer. 
(Broussardd SR, et al. J Virol 2001, 75:2262-2275) 

5.. De mens is een quasispecies. 
(Smithh DB et al, J Gen Virol 1997, 78:1511-1519; www. ncbi.nlm.nih.gov/SNP/) 

6.. Dubbel blind review, waarbij niet alleen de reviewer onbekend is bij de auteurs, maar ook 
dee auteurs en affiliaties onbekend zijn bij de reviewer, zal het peer-review proces 
verbeteren. . 
^Kleiftt JR. Mature Immunol 2001,2:892) -

7.. Wetenschap is de enige bedrijfstak waarin zowel producenten als consumenten betalen 
voorr een product. 

8.. Preventie en voorlichting zijn cruciaal om de verspreiding van zowel HIV-1 als 
computervirussenn te beperken. 

9.. De term "schone oorlog" wordt met name gebruikt om het geweten te zuiveren. 

10.. Humor is significant leuker. 
(Fokke,, in 'Fokke en Sukke hebben altijd wat') 

Ronaldd van Rij, 2002. 
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