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Stellingen behorende bij het proefschrift: 

 

 

 

 

 

 

1. Onder hoge afschuifsnelheden wordt de vorming van een type III trombus bepaald door 

synergie van meerdere bloedplaatjesreceptoren: dit betreft niet alleen GPIb, GPVI en 

α2β1, maar ook CLEC-2 en α6β1 (dit proefschrift).  

2. De hoeveelheid en samenstelling van von Willebrand factor en trombospondine-1 - beide 

componenten van de bloedplaatjes α-granulen - zijn van belang voor de opbouw en 

stabiliteit van een trombus (dit proefschrift).  

3. Een flowkamertest geeft pas inzicht in de functie van bloedplaatjes bij trombusvorming, 

wanneer naast meerdere uitkomstmaten ook meerdere trombogene oppervlakken 

gemeten worden (dit proefschrift). 

4. Een scoringsschaal voor de bepaling van het effect van genetische modificatie op 

trombusvorming maakt kwantitatieve vergelijking mogelijk van uiteenlopende 

experimentele modellen van vaatwandbeschadiging met lage n (dit proefschrift).  

5. Een meta-analyse waarbij in vitro en in vivo muizenmodellen voor trombusvorming 

worden vergeleken, verschaft nieuwe inzichten in dit proces, die een bijdrage kunnen 

leveren aan de 3Vs (vervanging, vermindering en verfijning) van dierexperimenten.  

6. Systeembiologie biedt een strategische benadering om complexe datasets te integreren 

en te analyseren; echter deze aanpak resulteert niet per definitie in een eenduidig 

concept. 

7. De investering in doorontwikkeling van de flowkamertechniek kan worden gezien als een 

kosteneffectief alternatief voor huidige diagnostische functietesten van bloedplaatjes en 

bloedstolling. 

8. Veel lachen is een energiebesparend alternatief voor buikspieroefeningen en is een 

gezonde remedie tegen stress.  

9. Het succes van een promovendus gaat door de maag. 

10. Be yourself, everyone else is already taken (O. Wilde). 

11. Kennis is macht, wat gepaard gaat met een grote verantwoordelijkheid (naar Voltaire).  

 

Susanne de Witt, 27 november 2014  

 


