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Aspects of protein metabolism in children
in acute and chronic illness

Stellingen behorend bij het proefschrift

1. Het is ter verbetering van de lichaamseiwitbalans van jonge kinderen na een hartoperatie niet 
zinvol de insulineafgifte te stimuleren door een hogere koolhydraatinname, indien hierbij onvol-
doende aminozuren worden aangeboden. (dit proefschrift) 

2. Bij jonge kinderen na een hartoperatie kan vroege voeding (< 24 uur na opname op een ICK) met 
een voor de leeftijd normale hoeveelheid eiwit (2 gr/kg/d) de negatieve lichaamseiwitbalans naar 
positieve waarden ombuigen, zonder verdere verbetering hiervan door hoge eiwitinname (5 gr/
kg/d). (dit proefschrift)

3. Bij kinderen met taaislijmziekte en achterblijvende lengtegroei kan de eiwitsynthese en lichaams-
eiwitbalans worden verbeterd door aanbod van hogere (5 gr/kg/d) dan momenteel (inter)natio-
naal aanbevolen hoeveelheden eiwit in het dieet. (dit proefschrift)

4. De implementatie van een voedingsprotocol en oprichting van een voedingsteam verbetert het 
voorschrijf- en aflevergedrag m.b.t. calorieën en voedingstoffen significant gedurende de eerste 
opnamedagen op een afdeling voor intensive care voor kinderen. (dit proefschrift)

5. Blame [for the current deplorable state of affairs with regard to protein deprivation of critically ill 
patients] rests squarely on the shoulders of the academic leaders and clinical investigators who 
have allowed research on this crucial question to lapse for decades, while narrowly focusing their 
attention only on calories or individual nonessential amino acids. (L. John Hoffer, McGill University, 
Montreal, Canada, and Bruce R. Bistrian, Harvard Medical School, Boston, USA; J Parenter Enteral 
Nutr 2013;37:441)

6. Eiwitmetabolisme en het bancaire stelsel komen overeen wat betreft rentmeesterschap; verlies 
incasseren daar waar het moet, sparen en groeien wanneer het kan; en een systeemcrash gemid-
deld elke 80 jaar.

7. Is het niet een feit, dat ziekte en dood veel duidelijker het wezen van het bestaan aan het licht 
brengen dan gezondheid en athletiek op Zondagmiddag? (Gerard Reve, brief d.d. 20 oktober 1948)

8. Wie zijn mores ontleent aan meer dan honderd jaar oude boeken, heeft een antieke beschaving.

9. Men kan beter een maand geen krant lezen en gaan reizen, om de krant daarna beter te begrijpen. 
(naar Cees Nooteboom)

10. In de moderne veiligheidscultuur slaat het adagium ‘better safe than sorry’ in de regel al lang niet 
meer op het welzijn van de patiënt of burger, maar op de carrières van bestuurders en politici. (M. 
Ekkelenkamp Bulnes, schrijver en arts-microbioloog; NRC Handelsblad, 15 maart 2014;4-5)
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