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Stellingen Boekje

1. Het “real time” bepalen van respiratoire virussen met behulp van een ‘mul-

tiplex assay’ is nagenoeg even goed als individuele PCR bepalingen. 

2. Het verbeteren van respiratoire klachten bij kinderen opgenomen in ver-

band met een luchtweg infectie is geassocieerd met daling van de hoev-

eelheid virusdeeltjes. Dit in tegenstelling kinderen zonder klinische ver-

betering, waarbij de gemeten hoeveelheid virus nagenoeg gelijk blijft. 

3. Bepaalde respiratoire virussen, zoals bocavirus, adenovirus, coronavirus en 

rhinovirus,  worden, zelfs bij kinderen zonder symptomen, frequent aange-

toond in neusspoelsels of keelamandelen.

4. (Semi-)kwantitatieve bepalingen spelen een belangrijke rol bij de interpre-

tatie van rhinovirus uitslagen bij kinderen.  

5. De aanwezigheid van bacteriële pathogenen is van invloed op de aan-

wezigheid, en hoeveelheid, van het respiratoir syncitieel virus.

6. Respiratoire virussen zijn geen belangrijke verwekkers van neutropene 

koorts, en het blind screenen van virussen in patiënten met neutropene 

koorts, of in de aanloopfase er naar toe, is niet zinvol.

7. Waarom de ene patiënt wel, en andere niet, opgenomen wordt met een 

virale infectie, blijft vaak nog onduidelijk. De ernst van de klinische pres-

entatie is hoogstwaarschijnlijk sterk afhankelijk van de mate van afweerres-

pons door de gastheer. In toekomstige studies zal naast  het meten patho-

genen het kwantificeren van immuunreacties een belangrijk onderdeel 

moeten zijn.

8. Om de kwaliteit van onderzoek naar respiratoire virussen bij kinderen te 

verbeteren, is een goed gevalideerde definitie van de ernst van de ziekte 

noodzakelijk. Daarnaast wordt de vergelijking van internationale studies 

onderling vergemakkelijkt indien er een gestandaardiseerde methode van 

materiaalafname is, en men gebruik maakt van internationaal erkende units 

bij (semi-)kwantitatieve bepalingen. 

9. The man who has no imagination, has no wings. (Muhammad Ali)

10. Taal is, zeg maar, niet echt mijn ding (vrij naar Pauline Cornelisse)


