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STELLINGEN
behoiende bij het proefschrift

Cow's milk protein intolerance in infants

van
Jaap Schrander

Maastricht, 9 juni 1994



1. De duur van kocmelkeiwit-overgevoelighcid is langer dan aanvankclijk
werd aangenomen (dit proefschrift).

2. Het gcven van een voeding met een gering lactose gehalte. voordat ecn
hypoallergene voeding gegeven wordt, voorkomt in een flink aantal geval-
len de foutieve diagnose koemelkeiwit-overgevoeligheid (dit proefschrift).

3. Voor de diagnose van koemelkeiwit-overgevoeligheid is de scnsitivitcil van
de specifieke RAST voor koemelk zeer laag (dit proefschrift).

4. Bij zuigelingen die zonder duidclijkc oorzaak aanhoudcnd huilcn dicnt
koemelkeiwit-overgevoeligheid uitgesloten te worden (dit proefschrift).

5. Bij een verdenking op koemelkeiwit-overgevoeligheid wordt door hcrhaal-
de eliminatie/challenge testen in ruim 60% van de gevallen de diagnose
uitgesloten (dit proefschrift).

6. Uitgebreide eliminatie van voedingsmiddelen bij kinderen zonder medischc
contrôle is kindermishandeling.

7. Het opengaan van de grenzen in Europa stimuleert het nationalisme.

8. Wat voeding is voor de één is gif voor de ander (Lucretius, 60 jaar voor
Christus).

9. Voor ouders, die bij de inleiding van een narcose bij hun kind aanwezig
willen zijn, moeten geen beletsels verzonnen worden.

10. Het herkennen van genetic imprinting geeft een nieuwe kijk op de roi van
de ouders (C. Schrander-Stumpel).

11. De atypische mycobacterie is niet zo atypisch meer.

12. Veel kinderinfektieziekten worden met pénicillines behandeld. Bij het on-
staan van vlekjes wordt vaak ten onrechte de diagnose "pénicilline allergie"
gesteld.

13. Science fiction literatuur bereidt ons op de toekomst voor.

14. Artsen kunnen zo overgevoelig zijn voor de diagnose voedselovergevoelig-
heid dat zij indirect bijdragen aan persisterende mythen over dit onderwerp.


