Stellingen behorende bij het proefschrift

HIV treatment adherence and adherence improving interventions among
migrants living with HIV in the Netherlands
1.

In order to achieve the 90-90-90 targets by 2020, all countries need to accelerate their HIV
testing and treatment programmes, and this can’t be done without the inclusion of migrant
populations in order to reach the goal of leaving no one behind. (J. Weekers)

2.

Onderzoek naar therapietrouw op basis van apotheek ophaalgegevens van migranten met
HIV in Nederland is mogelijk, maar moet beter. (dit proefschrift)

3.

Interventies om therapietrouw van migranten met HIV te verbeteren, moeten gericht zijn
op het verhogen van ervaren sociale steun, het verhogen van de eigen effectiviteit ten
opzichte van de HIV-behandeling en rekening houden met het opleidingsniveau van het
individu. (dit proefschrift)

4.

Symptomen van angst en depressie komen bij migranten met HIV in Nederland vaak voor.
Structurele screening hierop zou onderdeel van de standaardzorg moeten zijn. (dit proefschrift)

5.

Ondersteuning door lotgenoten (peer support) voor en door migranten met HIV heeft de
potentie om therapietrouw te verbeteren. (dit proefschrift)

6.

Het gebruik van vertaalde vragenlijsten in een multiculturele en meertalige populatie is
haalbaar, maar er zijn aanwijzingen dat de interpretatie van vertalingen cultureel verschilt.
(dit proefschrift)

7.

Betrokkenheid van mensen met HIV bij HIV-onderzoek (meaningful involvement of people
with HIV/AIDS, MIPA) is belangrijk en draagt bij aan de empowerment van mensen met HIV.
Tegelijkertijd is het ook een uitdaging waar binnen projecten voldoende tijd en energie voor
ingeruimd moet worden.

8.

Not everything that can be counted counts, and not everything that counts can be counted.
(A. Einstein)

9.

Één van de symptomen van aanstaand moederschap is de drang tot het tijdig voltooien van
een proefschrift. (F. van Rappard)

10. Emancipatie van de seksen is verre van voltooid, zolang emancipatie in Nederland vooral
om arbeidsparticipatie van moeders draait en niet om de zorgtaken van vaders. (J.
Weusten)
11. Ik heb het nog nooit gedaan, dus ik denk dat ik het wel kan. (vrij naar P. Langkous)
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