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STELLINGEN

behorende bij het proefschrift

HIV infection and treatment: beyond viral control

1) Onderhoudsbehandeling met een tripelcombinatietherapie bestaande uit alleen nucleoside 
reverse transcriptase inhibitors is een reële optie mits voldaan is aan een aantal strikte 
voorwaarden. (dit proefschrift)

2) Alleen voor de combinatie abacavir/lamivudine/zidovudine is aangetoond dat onder-
houdstherapie met een tripelcombinatie bestaande uit nucleoside reverse transcriptase 
inhibitors effectief is. (dit proefschrift)

3) Vroeg starten met combinatie antiretrovirale therapie zal de trombose-incidentie doen dalen. 
(dit proefschrift)

4) Hiv-infectie kan worden toegevoegd aan de lijst met ziekten met een verhoogde auto-
fluorescentie van de huid. (dit proefschrift)

5) Het meten van autofluorescentie van de huid vormt een goede voorspeller voor het optreden 
van hart- en vaatziekten bij hiv-geïnfecteerde personen met lichte huidskleur, maar een 
gecontroleerd interventie-onderzoek is vereist voordat deze test als routine moet worden 
ingevoerd. (dit proefschrift)

6) Voor het principe inductie-onderhoudstherapie bij behandeling van hiv-infectie geldt: beter 
goed gejat dan slecht bedacht. (dit proefschrift)

7) Met het oog op de preventie van hart- en vaatziekten bij patiënten met hiv-infectie verdienen 
pogingen om de gezonde leefstijl te bevorderen meer aandacht dan de selectie van anti-
retrovirale middelen. (dit proefschrift)

8) Artsen die in hun werk ook coassistenten begeleiden, dienen op de hoogte te zijn van de 
methoden van consultvoering en lichamelijk onderzoek die worden aangeleerd bij de voor-
bereiding op de coschappen in het klinisch trainingscentrum.

9) Gezondheidszorgkosten gegenereerd door alternatieve geneeswijzen zouden niet door de 
ziektekostenverzekeraars moeten worden vergoed, ook niet indien extra premies worden 
geheven.

10) Het zou politici sieren als zij zich niet inlaten in het wetenschappelijk debat.

11) Journalistieke media die vinden dat hun lezers ook een hart en een buik hebben die bediend 
moeten worden, leveren in op de kwaliteit van hun nieuwsvoorziening .

Herman Sprenger
Groningen, 8 mei 2017


