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Stellingen 

behorend bij het proefschrift 

Quality of life of food allergic patients 

door Tina van der Ve Ide 

1. Door voedselallergie neemt de gezondheidsgerelateerde kwaliteit van leven van 

patienten met voedselallergie af (dit proefschrift). 

2. De voedselallergie en kwaliteit van leven vragenlijsten zijn betrouwbare, valide en 

responsieve instrumenten om kwaliteit van leven bij patienten met voedselallergie te 

meten (dit proefschrift). 

3. Ouders van voedselallergische kinderen (8-12 jaar) onderschatten de impact 

van voedselallergie op de gezondheidsgerelateerde kwaliteit van leven van hun 

voedselallergische kind (dit proefschrift). 

4. De leeftijd van de tiener is een belangrijke voorspeller van verschillen in rapportages 

tussen voedselallergische tieners en hun ouders wat betreft de impact van voedselallergie 

op de kwaliteit van leven van de tiener (dit proefschrift). 

5. De gezondheidsgerelateerde kwaliteit van leven van de meeste patienten met 

voedselallergie verbetert na een dubbelblinde placebogecontroleerde voedselprovocatie 

en de daarop volgende veranderingen in de behandeling (dit proefschrift). 

6. Objectieve maatstaven voor voedselallergie zijn niet zo sterk geassocieerd met 

gezondheidsgerelateerde kwaliteit van leven als subjectieve maatstaven voor 

voedselallergie zoals de risico-inschatting en verwachtingen van de patient met 

betrekking tot de uitkomst van een allergische reactie (dit proefschrift). 

7. Melk is goed voor elk, behalve voor Jan want die krijgt er netelroos van. 

8. Dat is een waarheid als een koe. 

9. De huisarts is de spil van de gezondheidszorg. 

10. Een mens lijdt het meest door het lijden dat men vreest. 

11. Succes is krijgen wat je verlangt. Geluk is houden van wat je hebt. 

12. Eten is genieten. 


