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Stellingen behorende bij het proefschrift 

 

Platelet procoagulant activity: 

focus on calcium entry and phospholipid scrambling 

 

1. Dankzij de vele opties betreffende liganden, markers en stroomsnelheden, is bepaling van 

de trombusvorming in parallelplaat-flowkamers een uitermate geschikte manier om de 

complexiteit van de vorming van een arteriële trombus te bestuderen (dit proefschrift).  

 

2. Door farmacologische blokkade van Orai1-kanalen kan de protrombotische activiteit van 

plaatjes onderdrukt worden (dit proefschrift). 

 

3. Bij plaatjesactivatie door fysiologische stimuli en na inductie van plaatjesapoptose wordt 

fosfatidylserine geëxposeerd via zowel een TMEM16F-afhankelijke als een TMEM16-

onafhankelijke route (dit proefschrift).  

 

4. Het tijdstip  van fosfatidylserine-expositie bij plaatjesactivatie wordt bepaald door het 

moment waarop de intracellulaire controle van de Ca
2+

-concentratie verloren gaat (dit 

proefschrift). 

 

5. Dat apoptose en necrose niet strikt gescheiden processen zijn, blijkt al uit de overlap van 

de meest gehanteerde beschrijvingen hiervan. 

 

6. Het nut van deelname aan een wetenschappelijk congres is in sterke mate afhankelijk van 

de bereidheid om de laatste eigen resultaten en inzichten te delen. 

 

7. De objectiviteit van wetenschappelijk onderzoek wordt bevorderd als ontwerp, uitvoering 

en analyse van data van experimenten zoveel mogelijk onafhankelijk worden verricht. 

 

8. Voor wetenschappers die minder affectie hebben met praktisch werk, valt het aan te 

bevelen snel de academische ladder te beklimmen. 

 

9. Persoonlijke ontwikkeling is als omhoog fietsen tegen een vals plat, je merkt het niet 

direct, maar als je achterom kijkt zie je het verschil. 

 

10. De recente toename van elektronische informele communicatiemiddelen geeft meer 

kansen aan het geschreven Limburgs dialect.     

 

Roger van Kruchten, 17 januari 2014 

 


