
Stellingen behorende bij het proefschrift

Predicting adverse events during therapy for HIV and hepatitis C
The role of ITPase activity and ITPA genotype

1. ITPase activiteit is een betere biomarker dan ITPA genotype voor het voorspellen van 
hemolytische anemie tijdens behandeling met ribavirine voor hepatitis C. (Dit proefschrift)

2. In leukocyten van HIV-patiënten is de expressie van het enzym ITPase minder sterk dan in 
leukocyten van niet-HIV geïnfecteerde mensen. (Dit proefschrift)

3. ITPase activiteit kan gebruikt worden als biomarker voor het voorspellen van nefrotoxiciteit 
veroorzaakt door tenofovir in de behandeling met combinatie antiretrovirale therapie voor 
HIV. (Dit proefschrift)

4. Het gebruik van Inosine 5’-trifosfaat als substraat in plaats van Guanosine 5’-trifosfaat door 
het enzym soluble guanylate cyclase (sGC) tijdens abacavir gebruik, zou een verklaring kunnen 
zijn voor het verhoogde cardiovasculaire risico dat is gevonden ten tijde van het gebruik van 
abacavir voor HIV-infectie.  (Dit proefschrift)

5. De metabole veranderingen die HIV veroorzaakt, worden niet volledig hersteld door een 
jaar succesvolle onderdrukking van de virale replicatie van HIV door gebruik van cART. (Dit 
proefschrift)

6. In plaats van het tegenhouden, zouden politici en artsen het voorschrijven van Pre-exposure 
profylaxe (PrEP) moeten omarmen, omdat het zal leiden tot het terugdringen van de HIV 
epidemie en kosten in de gezondheidszorg en een verbetering zal geven van de seksuele 
gezondheid van niet-HIV geïnfecteerde personen die risico lopen op het krijgen van HIV. 
(Euro Surveill. 2019;24(7):1800398 & NEJM 2019;380:510-512)

7. Nu succesvolle suppressie van HIV mogelijk is door goede medicatie, zou het toepassen van 
interventies om het stigma van deze ziekte te verminderen één van de prioriteiten moeten zijn 
van HIV-behandelaren, om zo gezondheidswinst te behalen voor de patiënten die hier nog altijd 
onder lijden. (J Acquir Immune Defic Syndr. 2017;74(2):166-174 & SAHARA J. 2018;15(1):80-88)  

8. De levensverwachting van HIV-patiënten in Nederland die een normaal aantal 
CD4+ T-lymfocyten hebben en goed behandeld worden, zal hoger worden dan die van de 
algemene bevolking, doordat onder andere risicofactoren op hart- en vaatziekten eerder 
opgemerkt en behandeld zullen worden. (PLoS One. 2013;8(12):e81355)

9. Als je als docent een betere beoordeling van de studenten wil krijgen, moet je koekjes uitdelen 
tijdens je lessen. (Med Educ. 2018;52(10):1064-1072)

10. Koffie knoeien duidt niet op onhandigheid, maar op het onvoldoende onderdrukken van de 
resonantie in de beker ten gevolge van de methode van vasthouden van de beker of onvoldoende 
schuim op de cappuccino. (Achievements in the Life Sciences 2016;87-101)

11. Pessimisme is een win-win situatie: of je hebt gelijk, of het valt mee. (Theo Maassen)


