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STELLINGEN

bij het proefschrift

Thromboembolic reaction following vessel wall injury 
in arterioles and venules

van Mirjam oude Egbrink

Maastricht, 20 oktober 1989



1. H et is onjuist te spreken over het functioneren van de endotheelcel; zelfs binnen 
66n weefsel bestaan er verschillen tussen het functioneren van endotheelcellen in 
verschillende typen bloedvaten (Gerritsen and Cheli, J Clin Invest 72: 1658-1671, 
1983; Revtjak et al, Thromb Res 48: 671-683, 1987; dit proefschrift).

2. In arteriolen en venulen van het mesenterium van het konijn (diam eter 20 tot 40 
jun) is de invloed van veranderingen in vloeistof dynamische condities op interac- 
ties tussen bloedplaatjes en de beschadigde vaatwand nihil (dit proefschrift).

3. H et "rollen" van witte bloedcellen langs de wand van venulen, zoals in vivo waar te 
nemen in het mesenterium van het konijn, is eerder een patho-fysiologisch dan een 
fysiologisch fenomeen.

4. De doelmatigheid van aspirine in de bestrijding van een thrombotische aandoening 
is niet alleen afhankelijk van de gebruikte dosis, maar ook van de situering van de 
aandoening.

5. Functioned in vitro onderzoek aan gei'soleerde cellen levert veeleer informatie om- 
trent de cellulaire kwaliteiten dan om trent het fysiologisch benutten van deze kwali- 
teiten in vivo.

6 . De suggestie van Schmid-Schonbein en medewerkers, dat de toename in wall shear 
stress na het doorsnijden van een arteriole kleiner is dan na het aanprikken van een 
dergelijk vat, berust op een rekenfout; de toename in wall shear stress is in beide 
situaties vergelijkbaar (Schmid-Schonbein et al, in: Blood vessels: problems ..., 
edited by Effert and Meyer-Erkelenz. Springer, Berlin, 1976, pp 57-63).

7. Bij muizen bestaat tijdens de vroege zwangerschap een significante thrombocy- 
topenie; dit zou erop kunnen duiden dat de platelet activating factor (PAF), die in 
dat stadium door de muize-embryo’s wordt geproduceerd, indirect de groei van de 
embryo’s zelf stimuleert, doordat de geactiveerde bloedplaatjes onder andere 
groeifactoren afgeven (O ’Neill et al, J Reprod Fert, Suppl 37: 19-27, 1989).
Bij de mens daarentegen, waar embryo’s ook PAF produceren, gaat deze hypothese 
niet op.



8 . Als bij het ’oogsten’ van endotheelcellen intracellulaire processen op gang komen, 
die vergelijkbaar zijn met de processen die op gang komen bij het oogsten van fruit, 
dan levert onderzoek aan deze cellen vooral informatie op over verouderende cel- 
len.

9. Ondanks de groeiende mogelijkheden op het gebied van de verwerking van be- 
wegende beelden is het moeilijk een bewegend proces goed en duidelijk te illus- 
treren in een proefschrift; een bladfilm kan hiervoor uitkomst bieden.

10. In de zorgzame samenleving volgens Lubbers c.s. worden groeperingen die extra 
zorg behoeven, zoals kinderen met leer- en opvoedingsmoeilijkheden, met onvol- 
doende zorg behandeld.

11. Opheffing van het reiskosten forfait is alleen zinvol als er een tegemoetkoming voor 
gemaakte openbaar vervoer-kosten voor in de plaats komt.

12. Bij een voortdurende verzuring van het milieu is het gezegde "hoge bomen vangen 
veel wind" binnenkort alleen nog figuurlijk toepasbaar.

13. Voor vrouwen is de kans op doorstroming naar hogere maatschappelijke posities 
nog steeds omgekeerd evenredig aan de kans op het krijgen/hebben van kinderen; 
voor mannen bestaat deze relatie niet.

14. Om de veelvuldig optredende verwarring met de R U L te voorkomen, moet de 
naam RL veranderd worden in RUM.


