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Stellingen n 

behorendee bij het proefschrift 

Gluconeogenesiss and glycogenosis in 
newbornn infants 

Adaptationn and stimulation 

Annee van Kempen 

Amsterdam,, 17 juni 2004 



1.. Pasgeborenen kunnen een verlaging in het exogene glucose aanbod slechts 

gedeeltelijkk compenseren door een verhoging van de endogene glucose 

productie,, (dit proefschrift) 

2.. De glucose productie capaciteit van prematuren is beperkter dan die van 

aa terme pasgeborenen, (dit proefschrift) 

3.. De zwangerschapsduur heeft een grotere invloed op de glucose productie 

vann pasgeborenen dan het geboortegewicht, (dit proefschrift) 

44 De toename van de glucose p roduc t ie met het vorderen van de 

zwangerschapsduurr wordt (onder meer) gemedieerd via een toename 

vann vrije vetzuren in plasma, (dit proefschrift) 

55 De samenstelling van een intraveneuze vetemulsie is van belang voor het 

effectt op het glucose metabolisme van premature pasgeborenen, (dit 

proefschrift) ) 

6.. De gluconeogenese van premature pasgeborenen wordt wel gestimuleerd 

doorr toediening van de precursor glycerol, maar niet door alanine, (dit 

proefschrift) ) 

7.. Intra-uter iene groeiver t rag ing heeft geen invloed op de g lucagon-

gestimuleerdee glycogenolyse van premature pasgeborenen met een 

postnatalee leeftijd van drie tot zeven dagen, (dit proefschrift) 

8.. Het stimulerend effect op de glucose productie door bepaalde intraveneuze 

vetemulsiess maakt een herevaluatie van de bestaande voedingsprotocollen 

voorr premature pasgeborenen noodzakelijk. 

9.. Gebruikmaking van de automatisering bij het voorschrijven van voeding 

geeftt een verbetering van de kwaliteit van zorg, zich uitend in een toename 

vann het inzicht in de voorgeschreven nutriënten en een afname van 

rekenfouten. . 

10.. Het "primed - continuous infusion" principe zoals gebruikt bij stabiele 

isotopenn studies zou ook toegepast moeten worden bij het voorschrijven 

vann voeding voor zieke pasgeborenen. Het gewenste doel zal daarmee 

snellerr worden bereikt dan bij het nu gangbare patroon volgens een 

"continuouss infusion" zonder prime. 

11.. Het ernstige gebrek aan kennis omtrent de voedingsbehoeften van zieke 

kinderenn zou er toe moeten leiden dat elk voedingsvoorschrif t in 

studieverbandd wordt geëvalueerd. 

12.. Het behandelen van "self-limiting" aandoeningen kan slechts complicaties 

opleveren. . 

13.. You know that the beginning is the most important part of any work, 

especiallyy in the case of a young and tender thing; for that is the time at 

whichh the character is being framed. (Plato, Republic) 


