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Stellingen behorende bij het Proefschrift van Jorrit Gerritsen: 
Prognosis of childhood asthma. 

Groningen, 25 januari 1989. 



Stellingen 

1. 

Maatregelen ter preventie van CARA-klachten bij kinderen dienen in families 
met een verhoogd risico reeds voor de geboorte genomen te worden. 

2. 

Bij de 50% van de volwassenen waarbij de CARA-klachten zijn verdwenen 
rood de puberteit, is gelet op de toename van de allergie en het behoud van de 
bronchiale reactie op allergeeninhalatie, CARA niet een 'self limiting disease'. 

3. 
Indien men een definitieve uitspraak doet over de prognose van een kind met 
CARA, zonder objectivering van de longfunctie en de mate van bronchiale 
hyperreaktiviteit, doet men aan waarzeggerij. 

4. 
Tachyphylaxie op histamine, bij herhaling gevonden bij volwassenen, is bij 
kinderen, noch in vivo, noch in vitro, aangetoond en lijkt vooralsnog alleen een 
theoretisch probleem. (Manning PJ, O'Byrne PM. Am Rev Respir Dis 1988; 
137:1323-5) 

5. 

In een CARA-team dient de huisarts een centrale rol te vervullen. 

6. 

De meeste adolescenten met CARA worden chronisch onderbehandeld. 

7. 

Behandeling van kinderen en volwassenen met cystic fibrosis dient in nauw 
overleg plaats te vinden met een daartoe gespecialiseerd centrum. 



8. 

Bij kinderen met wegrakingen moet altijd gedacht worden aan hartritme gelei
dingsstoomissen. 

9. 
Er worden meer kunstenaars gemaakt dan geboren. 

10. 

Het uitvoeren van klassieke muziek op authentieke instrumenten is vaak al 
eeuwen achterhaald. 

11. 
Ontwikkelingssamenwerking is vooral door het Nederlandse bedrijfsleven als 
zeer stimulerend ervaren. 

12. 

Door de beschikbaarheid van bekende muziekwerken in velerlei uitvoeringen 
bestaat de neiging om de interpretatie hiervan welhaast belangrijker te vinden 
dan de compositie zelf. 

13. 
Poppenspel is een slechte incest-"simulator". 

14. 

De gemiddelde levensverwachting van een sigaretten-roker is recht evenredig 
met de hoeveelheid geld die wordt besteed aan rookpreventie en omgekeerd 
evenredig met de overheidsinkomsten uit tabak-accijnzen. 




