
 

 

 University of Groningen

Mastocytosis
van Anrooij, Bjorn

IMPORTANT NOTE: You are advised to consult the publisher's version (publisher's PDF) if you wish to cite from
it. Please check the document version below.

Document Version
Publisher's PDF, also known as Version of record

Publication date:
2019

Link to publication in University of Groningen/UMCG research database

Citation for published version (APA):
van Anrooij, B. (2019). Mastocytosis: A disease at the crossroads of hematology and allergology. [Thesis
fully internal (DIV), University of Groningen]. University of Groningen.

Copyright
Other than for strictly personal use, it is not permitted to download or to forward/distribute the text or part of it without the consent of the
author(s) and/or copyright holder(s), unless the work is under an open content license (like Creative Commons).

The publication may also be distributed here under the terms of Article 25fa of the Dutch Copyright Act, indicated by the “Taverne” license.
More information can be found on the University of Groningen website: https://www.rug.nl/library/open-access/self-archiving-pure/taverne-
amendment.

Take-down policy
If you believe that this document breaches copyright please contact us providing details, and we will remove access to the work immediately
and investigate your claim.

Downloaded from the University of Groningen/UMCG research database (Pure): http://www.rug.nl/research/portal. For technical reasons the
number of authors shown on this cover page is limited to 10 maximum.

Download date: 24-05-2023

https://research.rug.nl/en/publications/6f79a304-e056-4269-8697-3fae487af71d


Mastocytosis: a disease at the crossroads of allergology and hematology 

Stellingen behorende bij het Proefschrift 

1. Serum tryptase is geen lineaire predictor voor het risico op insecten-anafylaxie maar moet gerelateerd 

worden aan de onderliggende systemische mastocytose  

- dit proefschrift 

2. Patiënten met mastocytose moeten vervolgd worden op het ontwikkelen van specifieke IgE antistoffen 

tegen wespen;  het ontwikkelen van deze antistoffen moet aanleiding zijn om immunotherapie te bespreken  

- dit proefschrift 

3. Voor het evalueren van de ernst van symptomatische mastocytose is het gebruik van de MQLQ en MSAF 

symptoomscore-methodiek behulpzaam en klinisch relevant 

- dit proefschrift 

4. Midostaurin is een effectieve en redelijk goed verdraagbare behandeling voor patiënten met indolente 

systemische mastocytose en veel klachten 

 -dit proefschrift 

5. Er moet een groeiende rol komen voor Nederlandse en Europese academische centra in het zelfstandig 

ontwikkelen en op de markt brengen van medicijnen 

-  NRC “ Medicijnen maken kan goedkoper”  18 maart 2019  

6. In de geneeskunde moet er  naast evidence based medicine meer nadruk gelegd worden op science 

based medicine 

-  Gorski D et al, Clinical trials of integrative medicine: testing whether magic works? Trends Mol Med. 2014 

7. Het ontbreken van mestcellen, zoals bijvoorbeeld te zien is na langdurig gebruik van imatinib bij 

patiënten met chronisch myeloïde leukemie, lijkt niet schadelijk te zijn  

-Cerny-Reiterer S  et al. Long-term treatment with imatinib results in profound mast cell deficiency in Ph+ chronic myeloid 

leukemia. Oncotarget 2014 

8. Het bespreken van alternatieve geneeswijzen is belangrijk, omdat het negeren van het gebruik hiervan 

door de patiënt geïnterpreteerd kan worden als goedkeuring 


