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Stellingen behorend bij het proefschrift

Studies in cow's milk allergy: 
results from the Dutch EuroPrevall birth cohort

Nicole C.M. Petrus

1. Als de symptomen goed bij koemelkallergie kunnen passen en de klachten 
niet volledig verdwijnen met een intensief gehydrolyseerde voeding, is in de 
diagnostische fase een aminozuurvoeding geïndiceerd

2. Om de klinische praktijk weer te geven moeten bij het beoordelen van een 
dubbelblinde placebogecontroleerde provocatie ook de reacties worden mee
genomen die 2 tot 24 uur na de test optreden

3. Bij kinderen die voorafgaand aan een eliminatiedieet exclusief borst voeding 
kregen is het voor een veilige introductie van koemelk nodig dat deze onder 
medisch toezicht plaatsvindt

4. Astma, eczeem en allergische rinitis bieden aanknopingspunten voor genetisch 
onderzoek naar de mogelijke oorzaken van koemelkallergie

5. Als de resultaten van hoofdstuk 8 bevestigd worden, is vroege behandeling 
van symptomen die kunnen passen bij astma bij jonge kinderen met koemelk
allergie zeer belangrijk

6. Gedegen klinisch onderzoek kan alleen worden uitgevoerd als de diag nose is 
gesteld volgens internationaal geldende criteria

7. Epigenetica: eten bepaalt je toekomst, hoe jong je ook bent 
Proc Natl Acad Sci U S A. 2008 Nov 4;105(44):17046-9

8. Wetenschappelijk onderzoek ondersteunt de uitspraak “ouders denken dat ze 
hun gezamenlijke nobele eigenschappen in hun kinderen uitgestort hebben, 
maar in werkelijkheid zit zo’n kind boordevol chromosomen van oud-tantes” 
van Annie M.G. Schmidt. 
Eur J Hum Genet. 2002 Nov;10(11):682-8.

9. In ziekenhuizen moet muziek klinken, zowel in het belang van patiënten als 
in dat van het personeel
Acta Paediatr. 2015 Apr;104(4):360-7; Endoscopy. 2007 Jun;39(6):507-10;  
J Palliat Med. 2010 Dec;13(12):1421-5

10. It is impossible to live without failing at something.  
J.K. Rowling


