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Stellingen behorende bij het proefschrift

“Macrolide maintenance treatment for 
bronchiectasis” 

van J. Altenburg

1. Hoewel een onderhoudsbehandeling met azitromycine werkzaam is bij patiënten met 

bronchiëctasieën wordt de belangrijkste uitdaging voor de toekomst om het gebruik te 

beperken – dit proefschrift

2. Het wijdverbreide voorschrijfgedrag voor azitromycine staat in schril contrast met de 

kennis over de werkzaamheid en de schadelijke effecten – dit proefschrift 

3. Hoe meer exacerbaties, des te beter de respons op een onderhoudsbehandeling met 

macroliden bij patiënten met bronchiëctasieën– dit proefschrift

4. Hoewel CT-scores misschien verbeteren wordt structurele schade niet gerepareerd 

door macrolide-gebruik bij bronchiëctasieën  – dit proefschrift 

5. Onderzoeken naar veranderingen in het microbioom en naar de gevolgen van 

resistentievorming zijn nodig om meer inzicht te geven in de ‘schaduwkant’ van 

chronisch macrolidengebruik. 

6. Olifanten en proefschriften laten zien dat de kwaliteit van het eindproduct niet 

noodzakelijk slechter als de totstandkoming ervan wat langer duurt.

7. De kracht van onderzoek verricht in een niet-universitaire kliniek schuilt in het grote 

patiënten aanbod, de aanpakkersmentaliteit en de hoge mate van zelfstandigheid die 

het de promovendus uiteindelijk oplevert. 

8. Werken in een duobaan werkt: de kwaliteit van en het plezier in zowel het werk als ook 

het privéleven verbeteren erdoor.

9. Stop whining - start writing! – naar: Paul Knaapen, cardioloog VU Medisch Centrum 

2012 

10. Elke golf gaat ook weer voorbij -  Surferswijsheid


