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Stellingen behorend bij het proefschrift 

AMP and its role in asthma 

Maarten van den Berge, 26 november 2003 

I. Een lage PC20 methacholine is geen garantie voor uitgebreide inflammatie in de luchtwegen. 

2. Een meting van PC20 AMP geeft een goed inzicht in de actuele staat van inflammatie in de luchtwegen. 

3. Verandering in luchtweginflammatie na behandeling met corticosteroiden wordt beter "opgepikt" met 

een PC20 AMP dan met een PC20 methacholine meting. 

4. Een provcatietest met AMP leidt, in tegenstelling tot een provocatietest met methacholine, tot een 

toename van het aantal eosinofiele granulocyten in het sputum. 

5. lnhalatie van een adenosine A2A-agonist (GW328267X), 25 11g twee keer per dag, is niet geschikt als 

behandeling voor astma. 

6. De toenemende regelgeving bij wetenschappelijk onderzoek werkt soms adembenemend. 

7. Een proefschrift is net als een pi I. Het is even slikken, maar je wordt er wei beter van. 

8. Creatief omgaan met sponsorgelden binnen de gestelde kaders is geen belastingontduiking. 


