
Stellingen behorend bij het proefschrift

EXPLORING ROBIN SEQUENCE

1. Grote variatie in de definitie, diagnostiek en behandeling van Robin Sequentie tussen de 
verschillende Europese klinieken en in de literatuur, onderstreept het belang van het opstellen 
van een universeel geaccepteerde definitie en objectieve criteria ten behoeve van toekomstige 
zorg en onderzoek. (dit proefschrift)

2. Bijna 1 op de 3 kinderen met Robin Sequentie ontwikkelt na palatumsluiting luchtwegproblemen, 
welke over het algemeen mild en kortdurend van aard zijn. (dit proefschrift)

3. Kinderen met Robin Sequentie die als zuigeling al een vorm van luchtwegondersteuning nodig 
hadden, behouden een aanzienlijke kans op luchtwegobstructie op latere leeftijd (>1 jaar). Dit 
benadrukt het belang op regelmatige screening in deze leeftijdscategorie. (dit proefschrift)

4. De aanwezigheid van bijkomende aangeboren afwijkingen bij een kind met Robin Sequentie 
gaat over het algemeen gepaard met een ernstigere en langer durende luchtwegobstructie. (dit 
proefschrift)

5. De door ouders gerapporteerde gezondheids-gerelateerde kwaliteit van leven is lager bij 
kinderen met Robin Sequentie, in vergelijking tot hun gezonde peers. (dit proefschrift)

6. Our definitions are as important as our tests – Glasziou et al., BMJ 2013; 347:f4247

7. The progress of getting a paper published takes too long, it keeps others in the field in the 
dark about new results for longer than is really necessary, and thus slows down the progress of 
science. – The Economist, 25th March 2017

8. Er zijn, hetzij beperkt, aanwijzingen dat het bezitten van het DRD4-7R allel, is geassocieerd 
met zogenaamde ‘wanderlust’, wat zou kunnen verklaren waarom sommigen telkens weer het 
avontuur opzoeken. – National Geographic, Januari 2013

9. Independent travel is associated with a great number of educative benefits such as personal 
growth, social and cultural awareness and gaining general knowledge. – Stone et al., Journal 
of Travel Research 2013;52:731-744

10. “Unexpected kindness is the most powerful, least costly and most underrated agent in human 
change” – Bob Kerry

11. It’s a mistake to think you can solve any major problems just with potatoes – Douglas Adams, 
Hitchhiker’s Guide to the Galaxy
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