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Stellingenn behorende bij het proefschrift 

Hostt and viral factors in AIDS pathogenesis 

1.. NSI virussen kunnen net zo cytopathisch zijn als SI virusvarianten voor de CCR5+ CD4+ cellen 
(Grivel,, J.-C. and D.B. Margolis. Nat Med 1999;5:344-346 en dit proefschrift) 

2.. De rol van de-589T IL-4 promoter polymorphisme is vooralsnog zowel omstreden bij asthma als bij 
HIV-11 ziekteprogressie en ontwikkeling van SI varianten 
(ditt proefschrift) 

3.. NSI varianten onderling verschillen niet veel in totaal cytopathisch vermogen maar kunnen wel 
verschillenn in replicatiesnelheid 
(ditt proefschrift) 

4.. Hoewel steeds duidelijker wordt dat zowel genetische als immunologische factoren een rol spelen in de 
pathogenesee van HIV infectie, blijft de invloed van het biologisch fenotype van HIV onomstotelijk 
vaststaan n 
(ditt proefschrift) 

5.. De basis voor evolutie van meer virulente HIV-1 varianten gedurende de ziekteprogressie wordt 
onderbouwdd door het S1V model 
(Kimata.. J.T. et al. Nat Med 1999;5:535-541) 

6.. Kritiek/ commentaar geven wordt vaak pas echt constructief als men ook mede op zoek gaat naar een 
oplossing g 

7.. Het principe van "trial-and-error" is alleen goed toepasbaar als men niet bang is om fouten te maken. 

8.. Meer tijd en aandacht voor de patient is bevorderlijk voor zowel de behoeftes van Mens, Medicus en 
Maatschappij j 

9.. De beste en meest waardevolle wijsheid die een mens zich eigen kan maken is nog altijd de 
levenswijsheid d 

10.. God must be a Funny Guy 

Davidd (Ing Swan) Kwa, 2002 




