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Stellingen
1. De osmolaire veranderingen in de mucosa van de luchtwegen en niet de opwarming van
de luchtwegen na inspanning is de belangrijkste prikkel voor inspanningsgeïnduceerde
luchtwegvernauwing bij astmatische kinderen – Dit proefschrift
2. Kinderen met astma kunnen tijdens inspanning, soms heftige luchtwegvernauwing laten
zien – Dit proefschrift
3. Kinderartsen moeten de ACQ zien als een hulpmiddel en niet als harde maat voor de
controle van astma bij kinderen – Dit proefschrift
4. Zowel de grotere als de kleinere luchtwegen dragen bij aan inspanningsgeïnduceerde
luchtwegvernauwing en de doorgankelijkheid van grotere luchtwegen hersteld sneller
dan die van kleinere luchtwegen – Dit proefschrift
5. Een eenmalige hoge dosis fluticasone propionaat verminderd inspanningsgeïnduceerde
luchtwegvernauwing en bereikt dit effect voornamelijk in de grotere luchtwegen – Dit
proefschrift
6. Bij kinderen met astma kan inspanning aanleiding geven tot zowel inspiratoire als
expiratoire flow belemmering. Inspiratoire flow belemmering piekt later na inspanning
en is niet gerelateerd aan expiratoire flow belemmering – Dit proefschrift
7. De geforceerde oscillatie techniek kan een hulpmiddel zijn om in warme lucht de
pulmonale respons op inspanning in koude lucht te evalueren – Dit proefschrift
8. Een lage MEF50 en een hoge BMI zijn onafhankelijke voorspellers voor
inspanningsgeïnduceerde luchtwegvernauwing bij astmatische kinderen – Dit
proefschrift
9. There is no such thing as too much caffeine – K.M. Kalff
10. Ordnung braucht nur der Dumme, das Genie beherrscht das Chaos – A. Einstein
11. Zonder pit geen groei – www.tuimeltekst.nl

