
STELLINGEN 

1. Bij CARA-patienten met een zonder aanwijsbaar provocerend moment 

optredende periode van toegenomen bronchusobstructie moet rekening 

worden gehouden met een overigens subklinisch verlopende virale 

infectie als mogelijke oorzaak. 

Dit proefschrift 

2. Het begrip exacerbatie heeft niet voor iedere CARA-pati€.nt dezelfde 

bet~kenis. 

Dit proefschrift 

3. Jaarlijkse influenzavaccinatie is voor CARA-pati€.nten geindiceerd. 

Dit proefschrift 

4. De letter C in het verzamelbegrip CARA impliceert dat voor pati€.nten, 

op wie dit begrip van toepassing is, medische zorg die slechts bestaat 

uit crisisinterventie ontoereikend is. 

5. Het gebruik van de term "infectieus astma" client te worden vermeden. 

6. Van de mogelijkheid Nederlandse kinderen met een ernstig allergisch 

astma in het hooggebergteklimaat te behandelen wordt onvoldoende 

zorgvuldig gebruik gemaakt. 

7. Het injiceren van zinktetracosactide bevattende preparaten (CortrosynR 

depot, SynacthenR depot) bij _CARA-patienten is slechts verantwoord 

indien de mogelijkheid bestaat acute allergische reacties met levens

bedreigende bronchusobstructie naar behoren te behandelen. Na de 

injectie dient de patient gedurende minimaal 20 minuten onder 

medisch toezicht te blijven. 

A.C.Roldaan en Chr.de Jong 
Ned.T.Geneesk. 125, 321 (1981) 

8. Het optreden van het Guillain-Barre syndroom na influenzavaccinatie 

staat mogelijk in verband met de stamsamenstelling van het gebruikte 

vaccin. 



9. In verband met de mogelijke aanwezigheid van coeliakie dient in 

geval van recidiverende pericarditis e causa ignota het verrichten 

van een jejunumbiopsie te worden overwogen. 

P.T.Dawes and S.T.Atherton 
Lancet I, 1021 (1981) 

10. Bij het gelijktijdig toedienen van cimetidine en theophylline 

bevattende medicamenten meet rekening worden gehouden met een 

verminderde eliminatie van theophylline, waardoor toxische bloed

spiegels kunnen ontstaan. 

11. Alvorens te besluiten tot behandeling van chronische actieve hepa

titis met prednisolon dient onderzoek naar de aetiologie van de 

aandoening plaats te vinden, aangezien het gebruik van cortico

steroiden gecontraindiceerd kan zijn. 

K.C.Lam et ar. 
New Engl.J.Med. 304, 380 (1981) 

12. Het is aan te bevelen topsporters met aandoeningen van het knie

gewricht, waarvoor operatieve therapie is geindiceerd, in het 

tijdsbestek tussen diagnose en chirurgische ingreep actief fysio

therapeutisch te behandelen. In het algemeen zal het verkrijgen 

van een snel, optimaal functieherstel hierdoor worden bevorderd. 

Ch.Gerber et at. 
Schweiz. Zschr.Sportmed. 28, 37 (1980) 

13. De slogan "Langl:iufer leben !anger" is een waarschijnlijk doel

matige reclametekst voor een prachtige sport. De bewering is echter 

niet gefundeerd op wetenschappelijke gegevens. 

14. Ferdinand "Jelly Roll" Morton is de pianist bij de New Orleans 

Rhythm Kings tijdens de in 1923 opgenomen nummers Sobbin' Blues en 

Angry (Gennet 5219) en niet Charlie Pierce, zeals in de disco

grafieen wordt aangegeven. 

A.C.Roldaan Rotterdam, 30 september 1981 


