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Stellingen 

behorend bij het proefschrift

Children with Asthma in General Practice:

the development of the Clinical Asthma Prediction Score

1. Een loterij met kans op een beloning leidt niet tot een betere respons op per post gestuurd 
vragenlijstonderzoek in observationele cohortstudies. (dit proefschrift)

2. Er is een duidelijke noodzaak voor meer uniformiteit van de operationele astma definitie op 
de kinderleeftijd. (dit proefschrift)

3. Met de vijf risicofactoren in de ‘Clinical Asthma Prediction Score (CAPS)’ is de huisarts in staat 
om de kans op het ontwikkelen van astma optimaal te voorspellen. (dit proefschrift)

4. De CAPS draagt bij aan de besluitvorming van medische en niet-medische interventies bij 
kinderen met een hoog risico op het ontwikkelen van astma. (dit proefschrift)

5. Herhaalde meting van specifieke allergenen na een eerste negatieve test heeft slechts een 
beperkte toegevoegde waarde in de predictie van de ontwikkeling van allergisch astma.  
(dit proefschrift)

6. Het evidence-based aanbrengen van een rangorde in effectiviteit van de behandelingsstrat-
egieën in GINA stappen 3 & 4 voor kinderen is niet mogelijk. (dit proefschrift)

7. Harmonisatie van uitkomstmaten, welke de ernst van de ziekte aangeven, bij astma onder-
zoek behoeft dringende implementatie. (dit proefschrift)

8. Het aantal sterfgevallen door astma zal de komende 10 jaar toenemen, indien geen drin-
gende maatregelen worden genomen. Astma kan niet worden genezen, maar de juiste diag-
nose, de behandeling en patiëntenvoorlichting kan resulteren in een goede astma-controle en 
beleid. (World Health Organization)

9. In wetenschappelijke vraagstukken is het gezag van duizenden niet meer waard dan de ned-
erige redenering van een individu. (vrije vertaling; Quoted in Arago , Eulogy of Galileo, 1874)

10. Lees niet om tegen te spreken, noch om te geloven, maar om af te wegen en te beschouwen. 
(vrije vertaling. Francis Bacon; Essays, 1597)

11. Als we wisten wat het is wat we doen, zou het geen ‘research’ heten, zou het? (vrije  
vertaling; Albert Einstein)

12. Eén van de essentiële kwaliteiten van de arts is belangstelling voor de mensheid, voor het  
geheim van de zorg van de patiënt in de zorg voor de patiënt. (vrije vertaling; Francis Weld Peabody)

13. Succes is een keuze


