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STELLINGEN BEHOREND BIJ HET PROEFSCHRIFT

THE DEVELOPMENT OF EXHALED BREATH CONDENSATE
a noninvasive method of measuring airway inflammation

Philippe Pieter Roger Rosias

1. De complexe samenstelling van uitgeademde lucht kan gemeten worden in de gasfase
en/of vloeibare kondensaat fase, en kan de aard en ernst van een eventueel
geassocieerde luchtwegontsteking weerspiegelen (dit proefschrift).

2. Voor het meten van eicosanoïden en proteïnen in kondensaat van uitgeademde lucht,
is een glazen kondenseertoestel méér geschikt dan een aluminium, polypropyleen of
Teflon kondenseertoestel (dit proefschrift).

3. Een glazen kondenseertoestel, uitgerust met een adem recirculatie systeem, laat toe
om ook bij weinig coöperatieve kleuters en drukke peuters kondensaat van
uitgeademde lucht te verzamelen (dit proefschrift).

4. Peuters met viraal piepen slaken een puff van verlichting, nu de verhouding van T-
helper 2 en T-helper 1 cytokines in kondensaat van uitgeademde lucht, objectief kan
bijdragen tot een betere omschrijving van de diagnose peuterastma (dit proefschrift).

5. Kindergeneeskunde is in se verrassend eenvoudig, want de waarheid komt uit een
kindermond, als woordjes, druppeltjes, of een glimlach.

6. Het medisch-ethisch draagvlak voor kwalitatief goede zorg wankelt wanneer de
bereikbaarheidsdienst begint.

7. Dat kinderen die moeten leven en opgroeien in een asielzoekerscentrum, recht hebben
op dezelfde zorg als andere kinderen binnen Europa, betekent nog niet dat aan hun
zorgvraag wordt recht gedaan.

8. Geneeskunst dreigt te verworden tot een protocollair en evidence based kookboek,
gelukkig is de menselijke diversiteit ruim genoeg om niet gevat te kunnen worden
door een flowsheet.

9. Niets menselijks is mij vreemd (Herman Brood).

10. De kritisch-logische aannemelijkheid van de evolutietheorie wordt onophoudelijk
getoetst door voortschrijdend rationeel inzicht, terwijl de inerte argumentatie van
intelligent design zich hiermee maar al te graag wil meten, al is het maar voor de
schijn van wetenschap (Richard Dawkins).

11. We weten niet wanneer we ooit begonnen zijn met veel van wat we hebben gedaan,
en we weten niet goed wat we nu allemaal doen, of wat de gevolgen van onze
huidige activiteiten voor de toekomst zullen zijn, maar wat we wél weten is dat er
maar één planeet is om het te doen, en dat er nu maar één soort in staat is om een
weloverwogen verschil te maken, en dát is het mens-dom (Bill Bryson). 

 


