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Stellingen behorende bij het proefschrift: 

 

Diagnostics and Mechanisms of Hemostasis 

In patients with mild bleeding disorders and thrombocytopenia 

 
1. De Bleeding Assessment Tool zorgt voor een gestructureerde en complete 

bloedingsanamnese, echter de aanvullende diagnostische waarde voor de analyse 

van patiënten met bloedingssymptomen is beperkt. (dit proefschrift) 

 

2. De Multiplate en Platelet Function Analyzer (PFA) kunnen niet gebruikt worden als 

screeningstesten voor milde bloedplaatjesfunctiestoornissen in preoperatieve 

patiënten en patiënten verwezen voor analyse bloedingsneiging. (dit proefschrift) 

 

3. Een geïsoleerde afwijkende PFA in patiënten met bloedingssymptomen moet verder 

geanalyseerd worden en kan wijzen op een stromingsafhankelijke 

plaatjesfunctiestoornis. (dit proefschrift) 

 

4. Een alles-in-een diagnostische benadering voor de analyse van bloedingssymptomen 

is effectiever en patiënt vriendelijker, maar is duurder dan de standaard stapsgewijze 

diagnostische benadering. (dit proefschrift) 

 

5. Naast mitochondriële dysfunctie van bloedplaatjes lijken andere factoren, zoals 

verhoogde gevoeligheid voor stolselafbraak, een rol te spelen bij bloedingen in 

hemato-oncologische patiënten met trombopenie door chemotherapie. (dit 

proefschrift) 

 

6. Door het blijven evalueren en ontwikkelen van stollingstesten wordt steeds meer 

inzicht verkregen in de mechanismen van bloedingen in verschillende patiënten 

populaties. Ondanks dit, zullen we waarschijnlijk nooit weten waarom sommige 

patiënten bloeden. (valorisatie) 

 

7. Een voordeel van het afnemen van een uitgebreide bloedingsanamnese en het doen 

van compleet stollingsonderzoek is dat al het bewijsmateriaal voor of tegen een 

bloedingsziekte verzameld, beoordeeld en bediscussieerd kan worden. 

 

8. Het is verbazingwekkend wat er kan worden bereikt, als niemand zich druk maakt 

over wie er met de eer gaat strijken. (Robert Yates)  

 

9. Zeggen wat je denkt kan ook iets aardigs zijn. (Loesje) 

 

10. The sky is the limit, en dat nog neet. (Patrick Heubel) 

 

 

Floor Heubel-Moenen. Maastricht, 31 Januari 2022 


