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Stellingen. 

L Nasale hyperreactiviteit is niet synoniem met rhinopathie. 

2. Bij het meten van de neuswegweerstand wordt onvoldoende rekening gehouden 

met bet feit, dat secreet ook kan bijdragen aan de neuswegweerstand. 

3. Bij allergische rhinopathie kunnen nasale provocaties met histamine gebruikt 

worden om de ernst van de klachten en "klinische hyperreactiviteit" te schatten. 

Het aantonen van een rhinopathie met behulp van histamine provocaties is echter 

een zinloze bezigheid. 

4. Een onderzoek naar nasale hyperreactiviteit bij niet allergische rhinopathie is 

onvolledig zonder onderscbeid te maken tussen "runners" en "blockers". 

5. Nasale hyperreactiviteit speelt geen rol bij bacteriele infecties van de bovenste 

lucbtwegen. 

6. De rol van de eosinofiele leucocyt in de neus is nog steeds onopgehelderd. 

7. Het hoge percentage positieve reacties op orale placebo provocaties onderstreept 

bet belang van dubbelblinde met placebo gecontroleerde provocaties bij de 

diagnostiek van voedselallergie en intolerantie. 

Pastorello EA, Stocchi L, Pravettoni V, Bigi A, Schilke ML. Incorvaia C, Zanussi C. 
Role of the elimination diet in adults with food allergy. J Allergy Clin Irnmunol 
1989;84:475-83. 

8. Het verrnijden van kippe-ei en koemelkprodukten tijdens de lactatie stelt de IgE 

respons voor ei en melk bij kinderen afkomstig uit atopische gezinnen uit. Deze 

winst rechtvaardigt dieetbeperkingen bij de moeder echter niet. 

G. Hattevig, Kjellman B, Sigurs N. Grodzinsky E. Hed J, BjOrksten B. The effect of 
maternal avoidance of eggs, cow's milk. and fish during lactation on the development 
of IgE, IgG and IgA antibodies in infants. J Allergy Clin Immunol 1990:85:108-15. 

9. Tot de differentiaaldiagnose van voedselallergie en voedselintolerantie behoort 

voedselverwarring. 



10. Tuinders met een beroepspollinose dienen het kweken van fresia's, gerbera's, 

chrysanten en andere compositae, en !eden van de familie der Solanaceae te 

vermijden. 

R. Gerth van Wijk, van Toorenenbergen AW, Dieges PH. Beroepspollinose bij 
tuinders. Ned Tijdschr Geneeskd 1989;133:2081-3. 

11. Uit bacteriologisch oogpunt dient voedsel - bereid in de magnetron - zo min 

mogelijk zouten te bevatten. 

Dealler SF, Lacey RW. Superficial microwave beating. Nature 1990;344:496. 

12. De kwaliteit van grafische soft- en hardware zegt evenmin iets over het gehalte 

van "computerk-unst", als het merk van de stethoscoop iets zegt over de k-unde 

van de dokter. 

13. Allergologie bevindt zich op een kruispunt met verschillende vakgebieden. 

Vanuit het eigen territoir leidt dit zowel tot boeiende landschappen als 

gecompliceerde douaneperikelen. 

14. Het diner in sommige restaurants toont sterke gelijkenis met de moderne bikini. 

De exclusiviteit van het gebodene is omgekeerd evenredig met de hoeveelheid 

materiaal hierin verwerkt. 




