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STELLINGEN

behorende bij het proefschrift

Steatorrhea and nutritional condition in cystic flbrosis children

effects of a proton - pump inhibitor

My - Dung Tran

Maastricht, 17 oktober 1996



1. Opdat de steatocriet een betrouwbare maatstaf zou rijn van het faeces vel gehalte, moet de
scheiding russen vet en waterige fase optimaal zijn Dit is het geval in een mur milieu gezien de
geringere water oplosbaarheid van fecale vetzuren (dit proefschrift).

2. Integenstelling tot de triceps huidplooi, wijkt de suprailiaca huidplooi bij kimieren met cystic
fibrosis af van de norm (dit proefschrift).

3. De toename in vet massa als een effect van de behandeling met een proton-pomp remmer, is het
duidelijkst aantoonbaar met de Z-score van de suprailiaca huidplooi (dit proefschrift).

4. Voor het vervolgen van de vocdingsstatus op korte termijn zijn dr suprailiaca en subscapulaire
huidplooien gevoeliger parameters dan het gewicht en de lengte (dit proefschrift).

5. De vet malabsorptie en de voedingstoestand van cystic flbrotia kinderen verbetert mei de
combinatie van pancreas en/ymen en maag/uur productie remmen (dit proefschrift).

6. Elementaire en semielementaire voeding heeft een beter effect op de voedmgitoeiiand van
kinderen met cystic fibrosis dan standaard voeding.

7. Het is mogelijk dal Frederic Chopin de meest beroemde cystic flbroiis patient wat.

8. Het gevoel voor de nederlandse taal il niet te doorgronden voor mensen met een azialische
afkomst, daarom is nederlands niet geschikt voor internationaal gebruik.

9. Tegenwoordig wordt het behandelen van cystic fibrosis kinderen met laag vet dieet als kinder-
mishandeling beschouwd.

10. AU het nederlandse voetbal team zou beschikken over de Aziatische wijsheid, het Britse
doorzettingsvermogen en de Franse souplesse dan zal hun toekomst een stuk fleuriger zijn in hel
Europese kampioenschap.

11. Bij patiënten met pancreatische malabsorptie is de diagnostische waarde van de vetexcretie en
de vet concentratie (uit een faeces monster) vergelijkbaar.

12. Bij kinderen met onbehandelde coeliakie is de urine nitraat/ creatinine ratio een goede parameter
voor de immuunstimulalie ter hoogte van het darm slijmvlies.

13. De toekomst zal leren of heparine behandeling van patiënten met chronische inflammatoirc
darm aandoeningen voordeel biedt boven de huidige therapie.


