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Stellingen behorend bij het proefschrift 

Long-term effects and side-effects of inhaled corticosteroids 

in childhood asthma: a dose-response study 

Martin johan Visser 

1. Een stepdown benadering met inhalatiesteroi:den biedt op de lange termijn geen 

voordeel ten opzichte van een continue onderhoudsbehandeling bij kinderen 

met astma. 

2. Fluticasone propionate heeft een dosisafhankelijk effect op zowel de bronchiale 

hyperreactiviteit als op systemische bijwerkingen. 

3. De effectiviteit en de bijwerkingen van hoge doseringen fluticasone propionate 

worden snel tenietgedaan na het afbouwen van deze hoge doseringen. 

4. Fluticasone propionate gegeven via een stepdown benadering of in een constan

te dosis gedurende 2 jaar bij kinderen met astma heeft geen nadelige effecten 

op lengtegroei, bijnierschorsfunctie of botdichtheid. 

5. Het gebruik van /32-mimetica, peakflow of symptoomscores gezamenlijk of ai

leen om kortdurende dosis-respons effecten van inhalatiesteroi:den aan te to

nen is af te raden wanneer men bronchiale hyperreactiviteits metingen tot zijn 

beschikking heeft. 

6. Onderhoudstherapie met fluticasone propionate in een dosis van 200 11g/dag 

is effectief en veilig. 

7. Bij het titreren van de dosering inhalatiesteroi:den bij kinderen met astma heb

ben het bepalen van de concentratie stikstof monoxide in de uitademingslucht 

(gemeten middels de "tidal breathing method") en het meten van cytokines in 

het bloed of gestimuleerde bloed monocyten geen aanvullende waarde. 

8. De diagnose "astma" bij kinderen tussen 6 en 10 jaar is onzeker. 

9. Men krijgt eerder een kip door het ei uit te broeden dan door het kapot te slaan 

(Abraham Lincoln). 

10. De prijzen van kinderkleren in de winkel onderstrepen dat een kind een naar 

verhouding groat lichaamsoppervlak heeft (Midas Dekkers). 

1 1. De beste screensaver op de computer is de uitknop. 


