
STELLINGEN 

1. De eerstegraads familie-anamnese is een belangrijke voorspeller 
van recidief-koortsconvulsies; tweede- en derdegraads velVlanten 
leveren nauwelijks extra informatie. 
Dit proefschrift. 

2. Broers en zussen van kinderen met koortsstuipen hebben een 
verhoogde kans op koortsconvulsies; de hoogte van het risico 
wordt onder meer bepaald door de leeftijd en het aantal risico
factoren van het aangedane kind. 
Dit proefschrift. 

3. Voor betrouwbaar familie-onderzoek naar koortsconvulsies dient 
de anamnese van elk familielid gecontroleerd te worden met. 
hetero-anamneses en zo mogelijk met het medische dossier. 
Dit proefschrift. 

4. Kinderen die een febriele status epilepticus hebben doorgemaakt, 
hebben een verhoogde kans op achterstand in de spraakontwikke
ling, en dienen hienroor gecontroleerd te worden. 
Dit proefschrift. 

5. Ibuprofen en paracetamol suspensie zijn effectieve antipyretica in 
kinderen met koortsconvulsies in de voorgeschiedenis. 
Dit proefschrift. 

6. Gebruik van ibuprofen en paracetamol bij koorts geeft mogelijk 
preventie van recidief-koortsconvulsies; de effectiviteit van deze 
behandeling zal vooral bepaald worden door het tijdig toedienen 
door de ouders. 
Dit proefschrift. 

7. Gezien de variatie in het huidige beleid, blijkt de beslissing om 
over te gaan tot profylactische behandeling bij kinderen met 
koortsconvulsies nog aan veel onzekerheid onderhevig te zijn. 

8. In de huidige neonatale zorg lijkt 'survival of the smallest' het 
motto te zijn; het is echter geenszins synoniem met kwaliteitszorg. 



9. Vroegtijdige opsporing van ontwikkelingsstoornissen heeft naast 
een aantal gunstige effecten ook negatieve gevolgen, zoals onnodi
ge ongerustheid, overdiagnostiek en overbehandeling. 
R.A.C. Bi/o et al., Kind in ontwikkeling. Een handreiking bij de 
observatie van jonge kinderen. 

10. Dat er in het gehele complex van het Academisch Ziekenhuis 
Rotterdam en de Faculteit der Geneeskunde en Gezondheids
wetenschappen geen sportbeoefeningsfaciliteiten voor de mede
werkers zijn, is een contradictio in terminis. 

11, Er is geen einde aan het maken van vele boeken en veel door
vorsen is afmatting voor het lichaam. 
Prediker 12: 12. 

12. Milieubeleid zal pas goed tot zijn recht komen als in een volgend 
kabinet de huidige minister van economische zaken minister van 
milieu wordt en de huidige minister van milieu minister van 
economische zaken. 

13. De oudste en originele kinderkopjes zijn grijs en langwerpig en 
zouden daarom beter oudemannenkopjes genoemd kunnen 
worden. 

14. Het schrijven van een proefschrift is als zeilen op een aandewind
se koers: als het hoog gelegen punt bereikt is, kun je met veel 
voldoening terugkijken. 
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