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Stellingenn behorende bij het proefschrift 
"Humann herpesvirus 8: virology and disease" 

1.. Aanwezigheid van HHV8 DNA in bloed, heeft geen 
voorspellendee waarde voor het optreden van Kaposi's 
sarcoma. . 

2.. Cytomegalovirus activeert HHV8 niet in vivo. 

3.. De genetische opmaak van de patiënt is van invloed op het 
optredenn en de ontwikkeling van Kaposi's sarcoma. 

4.. Het optreden van ziekte is een ongelukkige bijwerking van 
infectiee met een herpesvirus. (E. Cesarman, N Eng J Med 
20033 349:1107-9) 

5.. HHV8 wordt niet overgedragen via bloed. 

6.. Een klein experiment verstoort vaak veel theorieën. 
(Cadman) ) 

7.. De maatschappij is meer gediend bij een "make me smart" 
dann bij een "make me beautiful". 

8.. Stellingen zijn net auto's, fine-tuning blijf t nodig. 

9.. Vandaag is gisteren al weer retro. 

10.. Aanspraak kunnen maken op 3 jokers en een hulplijn zou 
promoverenn een stuk aantrekkelijker maken. 




