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STELLINGEN 

behorende bij het proefschrift 

The clinical expression of large and small airway dysfunction in asthma 

door Erica van der Wiel 

 
1. Een verminderde perifere luchtwegfunctie is gerelateerd aan ernstigere klinische 

verschijnselen van astma (dit proefschrift). 
 

2. Bij een hyperreactiviteitstest is perifere longdepositie van het provocatiemiddel niet 
noodzakelijk voor het induceren van een perifere luchtwegrespons (dit proefschrift). 
 

3. Een verminderde perifere luchtwegfunctie komt niet enkel voor bij patiënten met ernstig 
astma, maar wordt ook gezien bij patiënten met een milde vorm van astma (dit proefschrift). 
 

4. De specificiteit van longfunctieonderzoek voor het vaststellen van perifere luchtwegobstructie 
is matig en dit bemoeilijkt het onderzoek naar de rol van kleine luchtwegen bij longziekten (dit 
proefschrift).  
 

5. Het is belangrijk om door middel van luchtwegbiopten de mate van luchtwegwandontsteking 
te bepalen bij astmapatiënten met obesitas, aangezien sputum en bloed hiervoor niet 
representatief zijn (dit proefschrift). 
 

6. Naast deeltjesgrootte heeft ook de inhalatiesnelheid belangrijke invloed op de perifere 
longdepositie van het medicament (AJRCCM 2005;172(12):1497-504) 
 

7. Door de strenge selectiecriteria van gerandomiseerde gecontroleerde studies zijn hun 
uitkomsten vaak niet toepasbaar op het gehele spectrum van astma of op subgroepen van 
astma die roken, belast zijn met comorbiditeit, of met minder dan 12% reversibiliteit na 
inhaleren van een bronchusverwijder (Thorax 2007;62(3):219-23).  

 
8. Zelfs het optimale inhalatiemedicament heeft alleen kans van slagen als het in de smaak valt 

bij de patiënt en zijn omgeving. 
 

9. Een lage BORG score, duidend op geen gevoel van kortademigheid, na een positieve 
hyperreactiviteitstest is een aanwijzing voor slecht gecontroleerd astma of een koppig 
karakter.  
 

10. Ieder kind is een kunstenaar. De moeilijkheid is er een te blijven als je groot wordt (Pablo 
Picasso). 
 

11. While reason is the natural organ of truth, imagination is the organ of meaning (C.S. Lewis). 

	  


