Stellingen behorend bij dit proefschrift

A decade of biologic treatment
observation in juvenile idiopathic arthritis:
lessons learned from the Dutch ABC Register
1.

Het doel van de behandeling van JIA is het laatste decennium aangescherpt en verschoven naar het vroegtijdig bereiken van inactieve ziekte
om gewrichtsschade te voorkomen. Dit proefschrift

2.

Het feit dat 2/3 van de eerder therapie resistente patiënten met JIA respondeert op behandeling
met etanercept, is reden voor optimisme, echter ook een aansporing tot verdere verbetering van
de behandeling. Dit proefschrift

3.

Etanercept dient voor bepaalde patiënten met systemisch JIA een overweging te blijven, omdat
een deel van de systemische JIA patiënten een uitstekende respons op etanercept vertoont.
Dit proefschrift

4.

De kinderreumatoloog zal zich bij de keuze uit de beschikbare biologicals moeten baseren op
verkregen wetenschappelijke inzichten uit de literatuur, eigen ervaringen en daarbij de veiligheid, praktische en financiële argumenten in overweging nemend. Dit proefschrift.

5.

Continueren van etanercept bij patiënten die na 3 maanden slechts deels responderen wordt
aanbevolen, omdat bij een groot deel van deze patiënten een vertraagde klinische respons wordt
gezien. Dit proefschrift.

6.

De volgende stap om verdere vooruitgang in de behandeling van JIA te bewerkstelligen is het
afstemmen van behandelstrategieën op klinische, genetische en biologische kenmerken van de
individuele patiënt.

7.

Langlopende observationele studies met real-life patiëntenpopulaties, zoals het ABC register, zijn
essentieel om lange termijn uitkomsten en bijwerkingen van medicijnen te onderzoeken.

8.

Door de huidige druk om te publiceren dreigt het doel van wetenschappelijk geneeskundig
onderzoek, het leveren van een bijdrage aan het verbeteren van de zorg, uit het oog te worden
verloren.

9.

‘Intellectuele groei moet beginnen bij de geboorte en pas stoppen bij de dood.’ Albert Einstein
(1879-1955)

10.

‘Ik schrijf je een lange brief, want ik heb geen tijd voor een korte.’ Franse wiskundige en filosoof
Blaise Pascal (1623-1662)

11.

‘Als je een beetje beter wilt zijn, wees dan competitief. Als je exponentieel beter wilt zijn, werk
dan samen.’ Anoniem
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