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Stellingen 

Behorend bij het proefschrift 
HEPATITIS C INFECTION: 

THE QUEST FOR NEW TREATMENT STRATEGIES 
Te verdedigen op 7 september 2004 door C.J.Weegink 

1. Bij het wikken en wegen om aan een behandeling van een chronische hepatitis C infectie te 
beginnen, neemt het gewicht van een leverbiopt steeds meer af en niet alleen bij genotype 2 
en 3 patiënten. 

2. De motivatie van de chronische hepatitis C-patiënt om een interferonbehandeling te willen 
afmaken is sterk gerelateerd aan de mate van daling van de hepatitis C virus-deeltjes in het 
bloed tijdens de eerste 2-4 weken van de behandeling. De laboratoriumtest die de 
hoeveelheid hepatitis C virus-deeltjes berekent, hoort dan ook op dat tijdstip in het 
behandelpakket te zitten. 

3. De ernst van de vermoeidheidsklachten, die gepaard kunnen gaan met een chronische 
hepatitis C-infectie, heeft geen relatie met de hoogte van de ALAT- en ASAT waarden in 
het bloed. 

4. Het geven van medisch advies aan advocaten is een hachelijke bezigheid, in het bijzonder in 
zaken die betrekking hebben op de vraag of de uitzetting van vreemdelingen uit medisch 
oogpunt bezien, verantwoord is te achten. Een arts zal bij de beantwoording van dat soort 
vragen grote terughoudendheid moeten betrachten, en zich tot een zo nauwkeurig mogelijke 
analyse van de ziekte van de betrokkene en de aan die ziekte verbonden gezondheidsrisico's 
moeten beperken. 

5. Niet voor alle zieken passen dezelfde medicijnen (A. Cornelius Celsus, De medicina 3.1.5). 

6. Voor de zieken is niets belangrijker dan te worden behandeld door iemand van hun keuze 
(L. Annaeus Seneca, Excerpta Controversiarum ). 



Gaten in een CV bestaan niet. 

In de avonduren doet de morgenster haar beste vondsten. 

De stroom zogenaamde zelfverwijzers naar eerstehulpafdelingen van de ziekenhuizen in de 
grote steden in Nederland valt niet in te dammen. 

De onbaatzuchtigheid van de patiënt die zich ter beschikking stelt voor onderzoek waar hij 
zelf niet beter van wordt, is wonderbaarlijk. 

Elke arts is ook een lijfarts. 


