
Stellingen behorende bij het proefschrift: 
'Risk factors for the development of atopic disease in infancy and early childhood' 

1. Het prenataal toepassen van huisstofinijtwerende matrashoezen leidt tot een significante 
reductic van de blootstelling aan huisstofrnijtallergenen., maar is niet noodzakelijkerwijs 
geassocieerd met een klinisch relevante vermindering van huid- en luchtwegklachten in de 
eerste twee levensjaren. Dit proefschrifi. 

2. Kinderen die en allergische ouders hebben en naar de creche gaan hebben een veel grotere 
kans op bet k:rijgen van een lag ere luchtweginfectie in bet eerste levensjaar dan op grond 
van de afzonderlijke risicofactoren kan worden voorspeld. Dit proefschrift. 

3. Het vak:er voorkomen van luchtwegklachten bij kinderen van allochtone ouders dan bij 
kinderen van autochtone ouders kan voor een groot deel worden verklaard door 
verscbillen in sociaal-economische status tussen beide etnische grocpen. Dit proefschrift. 

4. Tijdens een verkoudheid, en met name tijdens een onderste luchtweginfectie die wordt 
veroorzaakt door bet Respiratoir Syncytieel Virus (RSV) wordt vooral een pro
inilammatoire enfof T-helper 1 respons in gang gezet, die potentieel kan leiden tot 
bronchiale klachten. Dit proefschrift. 

5. Een verlaging van interleukine 12 in bet serum van kinderen met een piepende 
ademhaling in bet eerste levensjaar duidt mogelijk op de aanwezigheid van een verstoring 
in de balans tussen T -helper 1 cell en en T -helper 2 cell en ten gunste van de 
laatstgenoemde celpopulatie. Dit proefschrift. 

6. Het gebruik. van embryonale stamcellen voor de behandeling van ernstige aandoeningen 
spreekt tot de verbeelding, maar gezien de vele methodologische en etbische problemen 
die hieraan zijn verbonden is bet vooralsnog te voorbarig om hoop op genezing bij 
patienten te wekken. Vrij naar NJ de Both, NedTijdschr Geneeskd 2001;145:2111-2114. 

7. Indien een patient overlijdt, vormt bet schrijven van een condoleancebrief een integraal 
dee! van de zorg van de arts voor de patient en diens familie. W Hart en HC W alvoort, 
Ned Tijdschr Geneeskd 2001;145:2185-2187. 



8. Participatie van een arts bij het ten uitvoer brengen van de doodstraf is niet in het belang 
van de gevangene en gaat derhalve in tegen de eed van Hippocrates. NJ Farber, Reuters, 
19 nov·ember 2001. 

9. Medicine should not give more years to life, but more life to years. M Laufer, GB Scott, 
Pediatr ClinNorthAm 2000;47:127-53 

10. Honger wordt niet veroorzaakt door schaarste aan voedsel maar door schaarste aan 
democratie. Frances Moore Lappe, NRC 7 augustus 2001. 

11. Nederlanders zijn een volk van Piet Kleines: we schaatsen de elfstedentocht helemaal uit, 
maar beschikken lang niet altijd over de vereiste stempels. A Melkert, NRC 31 mei 2001. 
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