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kunnenn hervatten. 

All ee vrienden bij wie ik afspraken heb afgezegd, in het bizonder het koor dat ik hiervoor heb 
latenn schieten, wil ik zeggen: geloof het of niet, het schrijven van dit boekje is het leukste wat 
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Stellingenn behorend bij het proefschrift 
Determinantss of host HIV-1 susceptibility and R5 HIV-1 evolution 

1.. HIV-1 evolueert niet alleen door de immuunresponsen van de gastheer te ontwijken, 
maarr ook door competitie om de cel zo efficiënt mogelijk binnen te dringen, (dit proefechrift en 
Stalmeijerr et al., 2004 78:2722) 

2.. Detectie van HIV-1 specifieke cytotoxische T lymphocyten in seronegatieven correleert 
niett met bescherming tegen infectie of tegen seroconversie. (dn proefschrift) 

3.. Lage CD4 T cel activatie zou bescherming kunnen geven tegen HIV-1 seroconversie. (dit 
proefschrift) ) 

4.. De detectie van extreem kleine hoeveelheden HIV-DNA in blijvend HIV-seronegatieve 
mannenn en in seropositieve mannen die aanhoudend asymptomatisch blijven, noopt tot 
eenn voorzichtig gebruik van termen als 'infectie', 'transmissie' en 'HiV-negatief. 

5.. De vergissing 'female sex worker' te verbeteren naar 'female sew worker' had alleen 
doorr een Britse editor kunnen gebeuren, (proefdrukKoninget «i., AIDS 2004, is:ii 17) 

6.. Publicatie in een hoog aangeschreven tijdschrift is niet altijd afdoende om het CAF van 
h e tt k o r e n te S c h e i d e n . (Zhang L, et al„  Science 2004, 303:467) 

7.. Het is te kort door de bocht om te redeneren dat een materialistisch wereldbeeld betekent 
d a tt d e Were ld d e t e r m i n i s t i s c h i s. (Dennet DC, 2003 Freedom evolves) 

8.. Voor magie is geen puntmuts of toverstok nodig: met taal alleen al is magie te 
bewerkstelligen. . 

9.. We worden geregeerd door emotie (Lessing DM, i987 Prisons we choose to live inside); juist daarom is 
hett van groot belang bewust te kiezen welke media we tot ons nemen. 

10.. Wetenschappelijk onderzoek is beschavend werk (Weinberg s, 2003 Nature 426:389) al zijn 
wetenschapperss niet altijd even beschaafd. (Pratchett T, et ai., 1999 The science of Discworid n) 

11.. Dankzij het fractale karakter van de wetenschap, lijk t de zoektocht naar de Theorie van 
Alless op een gevecht tegen de Hydra. 

12.. Scrupuleuze mensen maken het zichzelf zinvol moeilijk. 

13.. The Dutch language should be appreciated. 

Fransjee Koning, 2004 


