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Stellingenn behorend bij het proefschrift
'Epidemiologicall studies on HIV infection in women 1
1.. Beslissingen van HIV geïnfecteerde vrouwen omtrent een zwangerschap
hangenn sterker af van sociale en culturele factoren dan van hun HIV status
(dit(dit proefschrift).
2.. Een groot deel van het aantal zwangerschappen van vrouwen die een HIV
infectiee oplopen wordt geaborteerd (ditproefschrift).
3.. HlV-geïnfecteerde vrouwen hebben een grote kans op terugkerende cervicale
afwijkingen,, met name als hun immuunsysteem verlaagd is (ditproefschrift)
4.. Het is onbegrijpelijk dat een Europese vrouwenstudie niet meer gefinancierd
wordt,, ondanks het feit dat ongeveer 50% van het aantal HIV geïnfecteerden
vrouww is en bij hen slechts weinig onderzoek is gedaan (ditproefschrift).
5.. In multicenter studies stijgt het aantal problemen evenredig met het aantal
centraa (ditproefschrift).
6.. Eenvoudige menselijke interacties kunnen leiden tot ingewikkelde statistische
interacties. .
7.. 'Life is a sexually transmitted infection with fatal outcome'.
8.. 'Girl power is Africa's own vaccine against AIDS' (Mr. Kofi Annan, June 2001).
9.. Het dromen over CD4 count regens is een goede indicator voor het te-langachter-je-computer-zitten. .
10.. Een maatregel die ervoor zorgt dat het aantal uren lichamelijke opvoeding op
lageree en middelbare scholen drastisch wordt verminderd, kan alleen maar
wordenn bedacht door personen die vroeger als laatste werden gekozen voor
partijtje. .
11.. Afhankelijk van de gebeurtenis kan het aftellen ernaar toe te snel of te
langzaamm gaan.
12.. Globale klimaatveranderingen verhitten niet alleen de aarde maar ook de
gemoederen. .

BirgitBirgit van Benthem, Utrecht, juli 2001

