
stellingen behorende bij het proefschrift

HIV treatment strategies – the role of integrase strand transfer inhibitors

1. Dolutegravir monotherapie is geen goede behandelstrategie voor het behoud van virale 
suppressie bij HIV-positieve patiënten. (dit proefschrift)

2. De grootte van het HIV-reservoir is voorspellend voor virologisch falen gedurende 
dolutegravir monotherapie. (dit proefschrift)

3. In tegenstelling tot het effect op virologische suppressie, heeft een switch van combi-
natie antiretrovirale therapie naar dolutegravir monotherapie wel gunstige effecten op 
enkele metabole markers. (dit proefschrift)

4. Raltegravir verhoogt het risico op immuun reconstitutie inflammatoir syndroom. (dit 
proefschrift)

5. Een verslechtering van de nierfunctie als gevolg van het gebruik van tenofovir diso-
proxil fumaraat kan zowel voorkomen als genezen worden. (dit proefschrift)

6. Voor het bedrag dat nodig is om één levensjaar van één HIV-patiënt in goede gezond-
heid te verlengen in een rijk land, kan in een arm land van 10.000 mensen met HIV het 
leven worden gered met antiretrovirale therapie. (Hyle et al, 22nd international AIDs 
Conference, abstract THPDB0105)

7. Het schrijven van voorlopige ontslagbrieven, ontslagbrieven, weekendsamenvattingen 
en samenvattingen voor de grote visite draagt eraan bij dat Nederlandse arts-assistenten 
interne geneeskunde ongeveer vier keer zoveel tijd aan administratie als aan directe 
patiëntenzorg besteden. (schuurman et al, Ned Tijdschr Geneeskd 2018;162:D2480) 

8. De correcte wijze om in het Engels te beschrijven dat iemand risico loopt, is ‘... at risk 
of...’ en niet ‘...at risk for...’ of ‘...at risk on....’ (Oxford English Dictionary)

9. De ‘multiple selves’ theorie verklaart seksueel risicogedrag door goed-geïnformeerde 
intelligente mensen. (Bazerman and Moore, Judgement in managerial decision making, 
2009, 7th ed.)

10. Zich op het juiste moment weten te verbazen is de eerste stap van de geest op weg naar 
de ontdekking. (Louis Pasteur)

11. De toevoeging van de videoarbitrage aan het voetbal leidt niet tot perfecte naleving van 
de spelregels.
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