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 STELLINGEN
 behorende bij het proefschrift

  Diagnostic strategies in chilDren with 

chronic gastrointestinal symptoms in 

primary care

1.  In de tweede en derde lijn zijn er veel diagnostische testen voor 
chronische inflammatoire darmziekten (IBD) bij kinderen in 
omloop, maar er zijn maar enkelen die van waarde zijn bij de triage 
van kinderen met een verdenking van IBD. (dit proefschrift)

2.  Fecaal calprotectine heeft van alle voor de huisarts beschikbare 
testen de meeste toegevoegde waarde bij de triage van kinderen 
met alarmsymptomen voor IBD. (dit proefschrift) 

3.  Een kind met alarmsymptomen die IBD suggereren met een 
normale fecaal calprotectine uitslag hoeft niet verwezen te worden 
voor endoscopisch onderzoek. (dit proefschrift)

4.  Het is zeer de moeite waard om te onderzoeken of het gebruik van 
de sneltest fecaal calprotectine in de huisartsenpraktijk doelmatig 
zal zijn. (dit proefschrift)

5.  Het is een methodologische uitdaging om de diagnostische 
waarde van testen bij kinderen te onderzoeken, met name wanneer 
de vooraf kans op de aandoening laag is, zoals vaak het geval in de 
huisartsenpraktijk. (dit proefschrift)

6.  De specificiteit van fecaal calprotectine wordt hoger naarmate de 
prevalentie afneemt, terwijl de sensitiviteit stabiel blijft.

7.  Fecaal calprotectine wordt in de toekomst gebruikt voor de 
diagnostiek voor IBD bij kinderen die zich presenteren met 
chronische gastro-intestinale symptomen in combinatie met 
alarmsymptomen in de eerste lijn. 

8. Meten is alleen weten als je weet wat je meet.

9. Hoe meer je weet, hoe meer je weet dat je niks weet. (Socrates)

10. It always seems impossible until it’s done. (Nelson Mandela)

 


