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Stellingen behorende bij het proefschrift 

Platelet responsiveness and function during storage 

implications for platelet transfusion therapy 

 
1. Plasma is een geschikte vloeistof om plaatjes in te bewaren. (dit 

proefschrift) 

2. Het klinisch belang van plaatjesintegrine-remmers reikt verder dan het 
tegengaan van de plaatjesaggregatie. (dit proefschrift) 

3. De ideale hemostasetest voor het voorspellen van bloedingen bij 
trombocytopenie geeft informatie over het vermogen van de plaatjes in het 
bloed van patiënten om te hechten aan een natuurlijk oppervlak en om de 
bloedstolling te stimuleren. (dit proefschrift) 

4. Het zoeken naar middelen om de algehele verlaging in responsiviteit van 
opgeslagen plaatjes te verminderen, biedt een nieuwe uitdaging voor de 
bloedbank om de maximale opslagtijd van plaatjes te verlengen. (dit 
proefschrift)  

5. Transfusie van plaatjes op profylactische gronden vereist een zo vers 
mogelijk product, maar transfusie bij acute bloedingen is mogelijk 
effectiever met oudere plaatjespreparaten. 

6. Verder onderzoek naar de eiwitten die betrokken zijn bij de maturatie van 
megakaryocyten tot plaatjes kan bijdragen tot het verkrijgen van betere ‘op 
maat gemaakte’ transfusieplaatjes. 

7. Het is de vraag of remming van het apoptose-proces in plaatjes en de 
daarmee gepaard gaande verlenging van hun levensduur leidt tot een 
verbeterde hemostase-activiteit. (K. Mason et al. 2007, Cell 128:1173) 

8. Bepaling van het swirling effect van een plaatjespreparaat voorafgaande 
aan transfusiegebruik is geen geschikte maat voor de kwaliteit van die 
plaatjes.  

9. Er is geen internationale consensus over de definitie van een niet-
succesvolle plaatjestransfusie op basis van de corrected count increment. 
(CBO richtlijn Bloedtransfusie 2004) 

10. Niet omdat de dingen ons moeilijk lijken, durven we niet. Omdat we niet 
durven, lijken ze ons moeilijk. (naar L. Seneca) 

11. Een probleem kan niet opgelost worden door een redenering op hetzelfde 
niveau als het niveau waarop dit probleem ontstond. (A. Einstein)  
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