STELLING EN

I. De mate van bronchiale prikkelbaarheid bepaalt in belangrijke mate de kans

op en de ernst van symptomen van de luchtwegen. (Dit proefschrift)
2. Bij toegenomen bronchiale prikkelbaarheid bestaat een regelstoornis van de
luchtwegen. waarbij verschillende systemen, zowel in als buiten de bronchi.
betrokken kunnen zijn. (Dit proefschrift)
3. Het meten van de bronchiale reactie na inspanning is een eenvoudige. voor
vele kinderen acceptabele test ter beoordeling van bronchiale prikkelbaarheid.
Hierbij wordt geen gebruik gemaakt van potentieel toxische agentia. (Dit
proefschrift)

4. Het bronchus epitheel (mucosa) heeft een belangrijke rol bij de invloed van en
de verdediging tegen exogene factoren. (Dit proefschrift)
5. Bij bet ontstaan van ernstige longinfecties door stafylococcen kan een voorafgaande virusinfectie een rol spelen, niet aileen door verstoring van bet luchtwegenepitheel. maar ook door suppressie van bet immunologische apparaat.
Dit kan consequenties hebben voor beloop en behandeling van de stafylococcen infectie.

6. De sterfte aan longkanker bedraagt volgens bet CBS circa 7000 patienten per
jaar. Als gevolg van problemen bij diagnostiek en registratie van deze vorm van

kanker bedraagt de onderrapportage naar aile waarschijnlijkheid minstens 10%.
De prognose kan aanzienlijk verbeteren bij vroege vaststelling en behandeling
van longkanker. Derhalve is bet ongerijmd dat de rijkssubsidie op een bestaand systeem van bevolkingsonderzoek met reeds aangetoond rendement.
werd ingetrokken.
7. De pathologie geassocieerd met het roken van sigaretten omvat zeer ernstige
ziektebeelden. De incidentie kan op eenvoudige wijze belangrijk worden verminderd. Aan deze uitgangspunten dienen vooral de werkers in de preventieve
en curatieve zorg die zich bezighouden met mensen in de puberteit en adolescentie~grote aandacht te besteden.

8. Ter bestrijding van enterobius infecties is een goede voorlichting omtrent de
wijze van besmetting en het voorkomen van besmetting door hygienische
maatregelen van groter belang dan het verstrekken van antihelmintica.

9. De observatie dat de prevalentie van juveniele diabetes bii HLA DR3/DR4
heterozygotie de risico's verbonden aan DR3 of DR4 duidelijk overtreft, suggereert dat deze determinanten een kwalitatief verschillende rol spelen bij de
expressie van de ziekte. (Cahill G F. Me Devitt H 0 N Eng! J Med 1981:304:
1454-1465).
10. Steeds meer blijkt dat de samenleving tussen mens en virus aanleiding kan
geven tot grote schade voor de mens. lnzicht in en maatregelen tegen de ''bemoeizuchf' van virus zijn dringend nodig.

II. De titel en de auteurs dienen vermeld te worden op de rug van een boek. ook
indien bet relatief dun is.
12. Ook bij het post-academiaal onderwijs ontstaat pas vo!doende kans op effectiviteit indien de genieters actief deelnemen aan het onderwijs. Toetsing is hierbij

een essentieel onderdeeL

13. Het gebruik van sterk absorberende wegwerpluiers kan de zindelijkheidstraining in ongunstige zin bemvloeden.
14. De "wereld" kan aan doemdenken ''ten onder gaan".
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