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STELLINGEN BEHORENDE BIJ HET PROEFSCHRIFT 

 

From infant wheeze to childhood asthma 
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Ester MM Klaassen 

 

1. Het effect van bacteriële kolonisatie van de bovenste luchtwegen en van hoeveelheden 

regulatoire T-cellen in bloed op de ontwikkeling van astma bij kinderen wordt 

beïnvloed door genetische varianten in toll-like receptoren en CD14 (dit proefschrift). 

2. ICAM1 is een belangrijke marker voor astma bij kinderen, en is mogelijk ook 

betrokken bij de ontwikkeling van deze ziekte op jonge leeftijd (dit proefschrift). 

3. Het gen ADAM33 is gerelateerd aan de ontwikkeling van astma in een populatie van 

jonge kinderen met recidiverend piepen/zagen op de borst (dit proefschrift). 

4. De reactie op behandeling met inhalatiecorticosteroïden op peuterleeftijd, vastgesteld 

door veranderingen in markers in uitademinglucht, luchtwegweerstand en 

luchtwegsymptomen, is geen geschikte voorspeller voor astma bij kinderen op 

zesjarige leeftijd (dit proefschrift). 

5. Vluchtige organische stoffen in de uitademinglucht op peuterleeftijd kunnen 

behulpzaam zijn bij de voorspelling van astma op zesjarige leeftijd (dit proefschrift). 

6. Informatie over genexpressie van ontstekingsgenen verbetert een correcte voorspelling 

van astma op zesjarige leeftijd (dit proefschrift). 

7. De essentie van kennis is, als je haar hebt, ze ook te gebruiken (Confucius). 

8. Een proefschrift schrijven is een kwestie van een lange ADEM. 

9. Wie niet verandert, sterft uit. Als je oog hebt voor de eerste kleine veranderingen, kun 

je de grote, die nog komen, beter accepteren (Spencer Johnson). 

10. Alle kinderen zijn kunstenaars. Het is een kunst om ook als volwassene een kunstenaar 

te blijven (Pablo Picasso). 
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