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STELLINGEN

behorende bij het proefschrift

IMRPOVING MANAGEMENT OF HIV-INFECTED PATIENTS IN AFRICA

1. Hoewel het HIV virus afkomstig is uit de Centraal-Afrikaanse regio, is er een 
schaarste aan systematisch onderzoek uit dit gebied en bestaat er een dringende noodzaak 
tot het verkrijgen van meer inzicht in de lokale HIV en TB epidemie. - (dit proefschrift)

2. Loss to follow up in de HIV zorg in Gabon blijft een groot probleem. Tijdig starten met 
antiretrovirale therapie is geassocieerd met een lagere kans op loss to follow up, hetgeen 
pleit vóór de recente richtlijnen. - (dit proefschrift)

3. De incidentie van het immuun reconstitutie syndroom bij patiënten die starten 
met anti-retrovirale therapie in Gabon is lager dan in andere gebieden in Afrika waar het 
syndroom beschreven is. - (dit proefschrift)

4. HIV infectie leidt tot endotheel- en stollingsactivatie, hetgeen gedeeltelijk 
normaliseert met respons op antiretrovirale therapie. De invloed van opportunistische 
infecties op dit fenomeen is beperkt in een ambulatoire populatie. - (dit proefschrift) 

5. Cotrimoxazol profylaxe is geassocieerd met een lagere prevalentie van Loa loa 
microfilariëmie, mogelijk op basis van een anti-parasitaire werking van cotrimoxazol. Gezien 
de beperkingen van huidige therapeutische opties voor behandeling van Loa loa verdient dit 
verder onderzoek. - (dit proefschrift)

6. Eén derde van de patiënten met ernstige HIV-geassocieerde tuberculose die klinisch 
starten met tuberculostatica overlijdt de eerste 3 maanden, ondanks het starten van adequate 
anti-tuberculeuze en antiretrovirale therapie. - (dit proefschrift)

7. Mortaliteit binnen deze patiëntengroep is geassocieerd met activatie en tegelijkertijd 
dysfunctie van het aangeboren immuunsysteem, vergelijkbaar met patienten met bacteriële 
sepsis. - (dit proefschrift)

8. Stollings- en endotheel activatie en gedissemineerde intravasale stolling spelen een 
rol in de morbiditeit en mortaliteit van patiënten met ernstige HIV-geassocieerde tuberculose. 
- (dit proefschrift)

9. “The mind is like a parachute… It only works if we keep it open.”- Albert Einstein

10. Point-of-care echografie is een zinvolle en bruikbare uitbreiding van het lichamelijk 
onderzoek door de internist.

11. De wereld is groot en vol infectieziekten.
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