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1. Het feit dat monocyten van de ene persoon bij stimulatie meer tissue 
factor activiteit tonen dan monocyten van een andere persoon, het 
zogenaamde “hoog- en laagresponder fenomeen”, wordt, in 
afwezigheid van granulocyten, trombocyten en LPS, bepaald door 
plasmafactoren en wordt niet beïnvloed door het gebruik van 
coumarine derivaten.  (dit proefschrift) 

 
 
2. Er zijn onvoldoende aanwijzingen dat de stolling bij kankerpatiënten 

wordt geactiveerd door tissue factor activiteit van intacte monocyten in 
perifeer bloed.  (dit proefschrift) 

 
 
3. Patiënten met een klierpositief mammacarcinoom, die adjuvant 

behandeld zijn met chemotherapie en/of hormonale therapie, hebben 
een verworven resistentie tegen geactiveerd proteïne C, ongeacht of zij 
inmiddels metastasen hebben of niet. (dit proefschrift) 

 
 
4. Ondanks het feit dat de soluble urokinase-type plasminogeen activator 

receptor bij vrouwen met een gemetastaseerd mammacarcinoom in het 
plasma significant verhoogd is in vergelijking met vrouwen met een 
niet-gemetastaseerd mammacarcinoom en gezonde controles, is een 
eenmalige bepaling in de follow-up van beperkte waarde. 

  (dit proefschrift) 
 
 
5. Bij patiënten met een mammacarcinoom is de von Willebrand Factor in 

het plasma significant verhoogd en onderscheidt deze patiënten met 
metastasen van patiënten zonder metastasen en gezonde controles. 

  (dit proefschrift) 
 
 
6. Er zijn aanwijzingen dat sterk verhoogde waarden van de von 

Willebrand Factor en de APC-sr voorspellend zijn voor een veneuze 
trombo-embolie bij patiënten met een mammacarcinoom. 

  (dit proefschrift) 
 
 
7. Een aantal onderzoekers op het gebied van kanker en trombose is al 

langere tijd als eenoog Koning in het Land der Blinden en probeert op 
die manier te voorkomen dat het Land der Blinden een republiek wordt. 



 

8. Het nieuwe Nederlandse zorgstelsel leidt er op termijn toe dat 
patiënten met veel geld toegang krijgen tot meer en betere therapieën 
dan minder bemiddelde patiënten. 

 
 
9. Het zou een zegen zijn voor de zorgsector als de minister van VWS, 

zijn ambtenaren en alle directeuren en managers van zorgverzekeraars 
en ziekenhuizen de eed van Hippocrates zouden afleggen en deze als 
leidraad zouden nemen voor hun beleid. 

 
 
10. Science is what we have learned about how not to fool ourselves. 
  (Richard Feynman) 
 
 
11. De concurrentie tussen de Eindhovense ziekenhuizen is een goede 

proeftuin voor het door de minister en de zorgverzekeraars gewenste 
marktmechanisme in de zorg, maar staat een bundeling van krachten 
in de weg die kan leiden tot optimale specialistische zorg voor 
patiënten in de regio. 
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