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Stellingen behorende bij het proefschrift

PLATELETS AND COAGULATION PARTNERS IN HAEMOSTASIS

1. De dysfunctie van bloedplaatjes bij Albright hereditary osteodystrophy, 
gebaseerd op een enkele genmutatie, leidt door een veelvoud van 
afwijkende eiwitmodificaties tot verminderde remming van de 
bloedplaatjes (dit proefschrift)

2. Meting van de trombusvorming met behulp van een flowkamer kan de 
hemostatische werking van desmopressine-behandeling aantonen bij 
patiënten met post-operatieve bloedingen (dit proefschrift)

3. De mate van trombogene activering is bepalend voor de plaatjes-fibrine 
verhouding en daarmee de microelasticiteit van een trombus gevormd 
onder stromingscondities (dit proefschrift)

4. De cruciale stollingsbevorderende rol van factor VIII en factor IX blijkt 
uit een ernstig defect in de fibrinevorming onder stromingscondities bij 
bloed van hemofilie-patiënten (dit proefschrift)

5. Biologische eiwitten in het lichaam doen gewoon wat ze behoren te 
doen, en niet wat wij bedenken dat ze zouden moeten doen

6. Met de toenemende tegenstrijdigheid in kennis over structuur en 
functies van eiwitten is het verwonderlijk dat het menselijk lichaam nog 
steeds functioneert

7. Patiëntgebonden studies zijn niet alleen informatief maar ook complex, 
aangezien de onderzoeker te maken heeft met unieke individuen

8. Bij kennisvalorisatie lijkt toegepast onderzoek de voorkeur te hebben 
boven fundamenteel wetenschappelijk onderzoek. Echter zonder 
fundamenteel onderzoek valt er niets toe te passen

9. Wijsheid komt door ervaring. Ervaring is vaak het resultaat van een 
gebrek aan wijsheid - naar T. Pratchett

10. Wanneer je ergens tegen opziet, lijkt dit alsmaar sneller dichterbij te 
komen - naar J.K. Rowling

11. Afkortingen zorgen voor lange vertragingen - naar J.R.R. Tolkien 

Frauke Swieringa
Maastricht, 31 maart 2016




