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Stellingen behorende bij het proefschrift: 
 

Molecular mechanisms underlying the platelet procoagulant response: 
back to basics 

 
 

1. Stollingsactieve bloedplaatjes vormen een complexe subpopulatie van bloedplaatjes 
gekenmerkt door een ballonvorm, geïnactiveerde integrines en stollingsactief 
fosfatidylserine op het membraanoppervlak (dit proefschrift). 
 

2. De verhoogde letaliteit van ongeboren muizen met een deficiëntie in anoctamine-6 
kan een verklaring zijn voor de zeldzaamheid van het Scott syndrome (dit 
proefschrift). 
 

3. Coated bloedplaatjes zijn eenduidig te identificeren en hebben een belangrijke rol bij 
de fibrinevorming op plaatjes (dit proefschrift). 
 

4. Hoewel in zijn algemeenheid de veranderde functionaliteit van bloedplaatjes van een 
Scott patiënt te herleiden is tot een defect in het anoctamine-6 gen, blijkt uit 
proteomics-analyse dat meerdere eiwitmodificaties ten grondslag liggen aan dit 
complexe fenotype (dit proefschrift). 
 

5. Met behulp van proteomics-technologie kunnen duizenden eiwitten tegelijk 
bestudeerd worden in relatie tot hun biologische functie; echter het analyseren van 
deze eiwitprofielen resulteert niet per definitie in een eenduidig concept. 
 

6. Na verdere ontwikkeling biedt de proteomics-analyse van bloedplaatjes een 
toekomstig alternatief voor de huidige diagnostiek van vele erfelijke aandoeningen. 
 

7. Fundamenteel onderzoek hoeft niet verdedigd te worden om zijn maatschappelijke 
nut. 
 

8. In de huidige hectische tijd is het een kunst om bewust stil te staan. 
 

9. Wees de verandering die je in de wereld wil zien gebeuren (Mahatma Gandhi, New 
Delhi, India). 

 
10. Probeer in ieder beroep het je iets moeilijker te maken dan je het al hebt. Daar blijf 

je jong van (Toon Hermans, Sittard). 
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