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Stellingen 

1. Antibiotica bij een ernstige exacerbatie COPD dient niet voor geschreven te worden op basis 

van het aspect van het sputum maar op basis van het CRP. (dit proefschrift) 

 

2. Bij een ernstige COPD exacerbatie voorspelt het percentage eosinofiele granulocyten in het 

bloed het succes van de behandeling op korte termijn alsook de kans op een recidief langer 

termijn. (dit proefschrift) 

 

3. De anti-inflammatoire eigenschappen van doxycycline hebben geen effect op 

bronchopulmonale en systemische inflammatie bij patiënten met stabiel COPD zonder 

bacteriële kolonisatie. (dit proefschrift) 

 

4. Antibiotics, the more you give the more you get! 

 

5. Lachen is een natuurlijke manier van sputum evacuatie, helaas valt er voor patiënten met 

COPD weinig te lachen.  

 

6. COPD en chronische pijn hebben een gedeeltelijke pathofysiologische basis, namelijk een 

maladaptieve coping strategie. 

 

7. Een effect van een genuanceerde mening is dat zowel voor- als tegenstanders het met je 

oneens zijn. 

 

8. Als ook je reserveparachute tijdens een sprong niet opent , heb je nog de rest van je leven 

om dit probleem op te lossen. 

 

9. De toegankelijkheid van grappige internet filmpjes in omgekeerd evenredig met de snelheid 

van het promotie traject. 

 

 

 

 

 


