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Stellingen behorende bij het proefschrift

Protein-protein and protein-membrane interactions in
prothrombin activation

van José W.P. Govers-Riemslag

1. Een verlaging van de kcat van protrombine-activering hoeft niet
veroorzaakt te worden door een effect op de katalytische activiteit van
factor Xa, maar kan ook het gevolg zijn van een verandering van de
volgorde van splitsing van peptidebindingen.

[dit proefschrift]

2. De dissociatie-constante voor het factor Vlla-tissuefactor-fosfolipide-
complex is door Krishnaswamy bepaald onder onjuiste reactie-
omstandigheden.

[Krishnaswamy S. (1992) J. B/o/. Chem. 267, 23696-23706]

3. De door Devaux gepostuleerde eiwitfamilie, betrokken bij de distribuée
van fosfolipiden in de celmembraan, is prematuur.

[Devaux P.F. (1993) Sfrucfura/B/o/ogy 3, 489-494]

4. De bepaling van het molecuulgewicht van een therapeutisch héparine
is niet noodzakelijk, aangezien men door titratie met antitrombine III de
molaire concentratie van de actieve héparine direct kan bepalen.

5. Het feit dat eiwitten, betrokken bij de bloedstolling, aangemaakt
kunnen worden in zowel de lever als in botweefsel, suggereert een tot
voor kort onvermoede relatie tussen bloedstolling en botmetabolisme.

6. Bij vrouwen met kontaktbloedingen en intermenstruele spotting is het
raadzaam de endocervix te onderzoeken op een eventuele chlamydia-
infektie.

7. Het antilichaam faag-display systeem biedt de mogelijkheid " anti-self "
antilichamen te selecteren.

8. De Europese regelgeving ten aanzien van medische en
tandheelkundige materialen en hulpmiddelen schiet tekort daar waar
het belang van de patient in het geding is.



9 De beperkte polymerisatlegraad die bereikt wordt b.j rad.caalreacties
van de jodiumhoudende monomeren beschreven door Jayakr.s nan en
Chithambara Thanoo wordt door deze auteurs waarsch.jnl.jk ten
onrechte toegeschreven aan de " bulkyness " van jodium.

[Jayakrishnan A. and Chithambara Thanoo B. (1992)
Jouma/oMpp//ed Po/ymer Sc/ence 44, 743-748]

10. Law of extravagance: " Het winnen__van een geldprijs heeft vaak tot
gevolg dat het de winnaar geld kost. "

11 Niet alleen het toestaan tot het dragen van vrijetijdskleding op de
' werkvloer maar ook het bezit van een personal computer thu,s draagt

bij tot vervaging van de scheiding tussen werk en vnje tijd.

12 Het verdient aanbeveling de beroepsmatige zwijgplicht in de medische

wereld ook in te voeren voor leerkrachten van de jongste leeft.jds-

groepen van de basisschool.

13 Het feit dat er in het gif van /Vofecrt/s scufafus een geheel andere
protrombine activator voorkomt dan in het gif van EC/KS cannaft/s mag
niet uit de geslachtsnaam worden afgeleid.

Maastricht, 10juni 1994


