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STELLINGEN
6e/»oren<fe 6y net proe/sc/iri/f von Lyfc/e

1. De reactieconstante van een enzymatische reactie kan ook bepaald worden worden
wanneer de enzyniconcentratie vele malen hoger is dan die van het substraat.

• Dit procfechrift

2. Verminderde cofactor activiteit van factor V in de APC-gekatalyseerde inactivering
van factor VIII kan leiden tot hogere plasma factor VIII spiegeis.

• Dit procfschrift
• Lowe et ai., Thrombosis aiid Haciiiostawis, 81:918, 1999

3. De factor V îdcn mutatie en het zgn. R2-polymorfisme zijn zowel gain o//unction als
/oss o//unction mutaties.

• Dit procfschrift
• B. Dahlbäck, aiul B. Hildobraiid, PNAS, 91:1396, 1994

4. De verhouding tussen de twee isovormen van factor V speelt een belangrijke rol in
de regulatie van troinbinevorming in plasma.

• Dit procfschrift

5. Wanneer ter bepaling van het risico van APC-resistentie voor VTE een regressiemodel
wordt gebruikt waarin het plasma factor VIII niveau als variable wordt gebruikt, zal
de odds ratio onderschat worden.

• M.C.H. de Visscr, FR. Rosendaal en R.M. Bcrtina, Blood, 93:1271, 1999
• F. Rodeghicro cn A. Tosctto, Ann. Int. Med. 130:643, 1999

6. Het aantal erfelijke veranderingen in het bloedstollingssysteem dat zieh van de oor-
spronkelijke drager tot een aanzienlijke frequentie in de bevolking heeft verrijkt, geeft
aan dat wat tegenwoordig als een gezondheidsrisico wordt beschouwd, duizenden
jaren lang een overlevingsstrategie is geweest.

7. Vortexen is de meest onderschatte laboratoriumhandeling.

8. Elen 'vorstpotentiaal' is een betere maat voor ijsaangroei, en dus voor de hoogte van
de Elfstedenkoorts, dan de nachtelijke minimumtemperatuur.

9. Het aio/oio onderwijsstelsel is een vorm van gedwongen winkelnering.

10. 'What You See Is What You ĵ ou/rf iifce <o Get' is de praktijk van het acronym
WYSIWYG.

11. Het leveren van een essentiele bijdrage aan het totstandkomen van een wetenschap-
pelijk publicatie is niet voorbehouden aan de eerste auteur.

12. Van alle parameters die de reactiecondities van een experiment beschrijven zijn de
temperatuur en pH die met de grootste onnauwkeurigheid.


