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1. Associaties tussen infectie en klinische morbiditeit op gemeenschapsniveau voor 

onchocerciasis en lymfatische filariasis worden doorgaans gekenmerkt door niet-

lineaire patronen die het gevolg zijn van een proces van accumulatie en regressie 

van weefselbeschadiging. – Dit proefschrift 

 

2. Tegen 2030 zal de grootschalige massabehandeling van onchocerciasis, die 

gestart is in 1990, 53% van de absolute ziektelast in Afrika hebben kunnen 

voorkomen; voor lymfatische filariasis zal dit 23% zijn vanaf de start van 

massabehandeling in 2000. – Dit proefschrift 

 

3. Om onchocerciasis te kunnen elimineren in laag-endemische gebieden waar Loa 

loa (Afrikaanse oogworm) ook aanwezig is, zouden bij een "Test-and-not-Treat"-

strategie ongeveer 14 miljoen mensen getest moeten worden om de slechts 1% te 

identificeren die een hoog risico lopen op ernstige bijwerkingen na behandeling 

met ivermectine. – Dit proefschrift 

 

4. Onchocerciasis-geassocieerde epilepsie voegt tenminste 13% toe aan eerdere 

ziektelastschattingen voor onchocerciasis, waarin alleen oog- en huidziekten zijn 

meegenomen. – Dit proefschrift 

 

5. Wiskundige modellen zijn nuttig voor het voorspellen van de ziektelast door 

onchocerciasis en lymfatische filariasis en van de impact van 

bestrijdingsprogramma’s hierop. – Dit proefschrift 

 

 



6. Het beter in kaart brengen van de geospatiële distributie van tropische infecties 

draagt bij aan een efficiëntere inzet van bestrijdingsmiddelen. 

 

7. Bij tropische infectieziekten die soortgelijke preventiestrategieën behoeven, zou 

een integrale implementatie kunnen leiden tot efficiëntere en duurzamere 

bestrijding.  

 

8. Om de dekkingsgraad van bestrijdingsinterventies tegen tropische infectieziekten 

te vergroten, zijn datagestuurde surveillance- en responsesystemen via een m-

health benaderingen essentieel.  

 

9. Het gebruik van copepods als biologische bestrijdingsmaatregel tegen 

knokkelkoorts (dengue virus) is een bewezen effectieve toevoeging aan bestaande 

preventiemaatregelen tegen deze infectie.  

 

10. Loa loa moet worden opgenomen in de lijst van de vergeten tropische ziekten van 

de wereldgezondheidsorganisatie. 

 

11. A river cuts through a rock, not because of its power, but because of its 

persistence. - James N. Watkins  

 

 

 

 

 

 

 


