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Clinical and epidemiological aspects 
of viral infections

A molecular approach

Stellingen behorende bij het proefschrift 

1. De waarde van nieuwe diagnostische methoden bij virale infecties kan alleen bepaald 
worden indien diagnostische, prognostische, klinische en epidemiologische informatie 
wordt gecombineerd. Dit geldt dus ook voor moleculaire testen.(dit proefschrift)

2. Als je niet naar specifieke virussen zoekt, zul je ze niet vinden. (dit proefschrift)

3. Ook bij de detectie van een virale verwekker bij respiratoire symptomen wordt een 
antibiotische therapie vaak voortgezet. (dit proefschrift)

4. Wanneer bij opgenomen patiënten  een virale verwekker wordt gedetecteerd  en deze 
vervolgens snel wordt gekarakteriseerd, levert dit essentiële informatie op voor het 
begrijpen en beheersen van infectietransmissies in het ziekenhuis. (dit proefschrift)

5. Gelet op de rol van bezoekers en ziekenhuispersoneel in nosocomiale transmissie van 
virussen, zouden infectiepreventiemaatregelen niet alleen gericht moeten zijn op de 
geïnfecteerde opgenomen patiënt, maar ook op introductie van virussen van buitenaf. 
(dit proefschrift) 

6. Methodologische kosteneffectiviteitstudies zijn nodig om de invloed van moleculaire 
diagnostische methoden op alle aspecten van de patiëntenzorg te bepalen, zodat in de 
discussie over de kosten van deze vorm van diagnostiek ook de baten voor de patiënt 
en voor het ziekenhuis in maat en getal kunnen worden uitgedrukt. (dit proefschrift)

7. De invloed van moleculaire testen op patiëntenzorg en infectiepreventie is maximaal 
wanneer uitslagen ‘in real time’ kunnen worden gegenereerd. (dit proefschrift en Cohen-
Bacrie S et al. Revolutionizing clinical microbiology laboratory organization in hospitals 
with in situ point-of-care. PLoS One 2011;6(7):e22403).

8. Het is aan de arts-microbioloog om de klinische betekenis van (uitslagen van) 
diagnostische testen en de consequenties voor de directe patiëntenzorg duidelijk te 
maken aan de behandelaar.

9. The difference between what we do and what we could do is enough to solve the 
biggest problem in the world. (Mahatma Ghandi)

10. If you think research and diagnostics  is expensive, try disease. (naar een uitspraak van 
Mary Lasher (1901-1994))


