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STELLINGEN BEHORENDE BIJ HET PROEFSCHRIFT
Towards better diagnosis and monitoring of asthma and cystic fibrosis in children; the value of
non-invasive inflammometry
Charlotte MHHT Robroeks
1

Luchtwegcondensaat kan succesvol worden verkregen op alle leeftijden indien gebruik
gemaakt wordt van een condensor met recirculatiesysteem (dit proefschrift).

2

Statische en dynamische longfunctieparameters bij patiënten met cystic fibrosis worden
voorspeld door een combinatie van structurele afwijkingen van de longen op de CT-scan
met biomarkers in luchtwegcondensaat (dit proefschrift).

3

Inflammatoire markers als cytokinen, chemokinen, adhesie moleculen, nitraat, nitriet, 8isoprostaan en waterstofperoxide zijn met goede reproduceerbaarheid meetbaar in
luchtwegcondensaat (dit proefschrift).

4

Bij astma en cystic fibrosis kunnen specifieke profielen van vluchtige organische
componenten in uitgeademde lucht onderscheiden worden (dit proefschrift).

5

Een goede voorspelling van een astma exacerbatie is mogelijk aan de hand van een astma
controle vragenlijst in combinatie met de interleukine-5 concentratie in luchtwegcondensaat (dit proefschrift).

6

Luchtwegcondensaat is een hulpmiddel bij het vervolgen van kinderen met astma en cystic
fibrosis (dit proefschrift).

7

Naast conventionele parameters als symptomen, lichamelijk onderzoek en longfunctie
onderzoek kunnen, afhankelijk van de klinische vraag, verschillende combinaties van
inflammatoire markers aanvullend inzicht geven bij astma en cystic fibrosis (dit
proefschrift).

8

Wetenschappelijk denken is op het volgende gebaseerd: bouwen op bewezen kennis,
onafhankelijk denken en het kritisch kijken naar beide.

9

Als je bij keuzes in het leven de weg kiest met de meeste weerstand, word je een rijker
mens.

10

Zelf een ziekte doorstaan maakt je een betere arts.

11

Het ligt in de aard van de mens nieuwe methoden uit te proberen. Als iets mislukt, mislukt
het. Geef het toe. Ga door of probeer iets anders; het belangrijkste is dat je niet opgeeft.
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