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STELLINGEN
behorend bij het proefschrift

Clinical implications of acute exacerbations in COPD

Karin Groenewegen

Maastricht, 25 juni 2008

1. Een verhoogde systemische inflammatoire reactie is een risicofactor voor het 
optreden van acute exacerbaties. (dit proefschrift)

2. In ongeveer de helft van de patiënten opgenomen met een exacerbatie COPD wordt 
een bacteriële infectie vastgesteld, maar deze patiënten verschillen niet in klinische 
kenmerken of in uitkomst van de patienten zonder aangetoonde bacteriële infectie. 
(dit proefschrift)

3. Het chronisch gebruik van orale corticosteroiden in onderhoud is een 
onafhankelijke risicofactor voor mortaliteit bij COPD patiënten, opgenomen met 
een acute exacerbatie. (dit proefschrift)

4. Een laag serum MBL leidt niet tot een verhoogd risico op acute exacerbaties van 
COPD. (dit proefschrift)

5. Het onderkennen van de heterogeniteit van acute exacerbaties is een voorwaarde 
voor een betere behandeling hiervan. 

6. De kortste samenvatting van een exacerbatie is lucht weg.

7. De term COPD is bij de meeste patiënten die eraan lijden onbekend.

8. Als we wisten wat we deden, heette het geen onderzoek. (Albert Einstein)

9. Wie met beide benen op de grond staat, komt nooit een stap verder.

10. Vraag je niet alleen af welke ziekte de patiënt heeft, maar vooral welke patiënt de 
ziekte heeft.
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