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Stellingen

Behorende bij het proefschrift

Paediatric asthma, obesity and exercise,
secondary prevention of asthma by a weight reduction intervention

1. Een hoog lichaamsgewicht is sterker gerelateerd aan astma bij meisjes dan bij jongens
(hoofdstuk 2, dit proefschrift).

2. Sportprogramma’s dragen niet bij aan verbetering van longfunctie van kinderen met
astma (hoofdstuk 3, dit proefschrift).

3. In richtlijnen voor behandeling van kinderen met astma zou concrete stimulering van
intensieve fysieke activiteit moeten staan, bestaande uit minstens twee sportsessies van
60 minuten per week en een gepersonaliseerde hoge intensiteit (hoofdstuk 3, dit
proefschrift).

4. De dagelijkse fysieke activiteit van kinderen met astma en overgewicht/obesitas is niet
lager dan die van andere schoolgaande kinderen in Nederland. Echter, in beide groepen
is dit lager dan de (inter)nationale adviesnormen (hoofdstuk 4, dit proefschrift).

5. De vraag of secundaire preventie van astma door een gewichtsverliesprogramma
mogelijk is blijft in de MIKADO studie onbeantwoord vanwege de afwezigheid van een
significant interventie-effect. Een verbetering van BMI, longfunctie en astma controle
werd gezien in zowel de interventie als controle groep (hoofdstuk 6, dit proefschrift).

6. Het succes van een gewichtsverliesprogramma wordt grotendeels bepaald door
verwachtingspatronen, doelstellingen en motivaties van ouders en kinderen
voorafgaand aan het gewichtsverliesprogramma (hoofdstuk 7, dit proefschrift).

7. Het dagelijks in plaats van wekelijks opnemen van de gymles in het schoolprogramma
kan een effectieve manier zijn om fysieke activiteit bij kinderen te verhogen (M.
Slingerland, J Sch Health. 2012;82(5):225-32).

8. Nederlandse Universiteiten zouden verplicht een percentage van
onderzoeksbegrotingen moeten reserveren voor Open Access publicatie, omdat Open
Access de valorisatie stimuleert en mondiale wetenschappelijke samenwerking
bevordert.

9. Voorkomen is beter dan genezen (Desiderius Erasmus).
10. MIKADO is een slechte naam voor een gewichtsverliesprogramma, omdat het MIKADO-

effect, gebaseerd op het gelijknamige spel, impliceert dat men het beste zo weinig
mogelijk kan bewegen, in de hoop dat er in de omgeving iets zal veranderen.

11. Je kunt de wind niet veranderen, maar wel de stand van de zeilen (A. Karssen).

Maartje Willeboordse, 7 november 2014


