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Stellingen behorende bij het proefschrift:
Infections, Coagulation and Thrombosis

1.  Influenza infectie leidt tot activatie van stolling en fibrinolyse (dit proefschrift).

2.  High Density Lipoprotein kan virus-geinduceerde stollingsactivatie sterk 
verminderen (dit proefschrift).

3.  Normale virale luchtweginfecties leiden tot procoagulante veranderingen;  
dit zou een mechanisme kunnen zijn achter de associatie tussen infecties  
en arteriële en veneuze trombose (dit proefschrift). 

4.  Vrijwel alle virus infecties leiden tot (kleine) veranderingen in de stolling,  
maar niet bij elke virus infectie leidt dit tot klinisch relevante gevolgen  
(dit proefschrift). 

5.  Er zit waarschijnlijk veel overlap in de mate van verandering in stolling  
tijdens verschillende virus infecties, maar door niet-uniforme uitvoering  
van onderzoeken lijken de mechanismen nu anders (dit proefschrift).  

6.  Het syndroom van Lemierre wordt vaak niet tijdig herkend en komt 
waarschijnlijk vaker voor dan gedacht (dit proefschrift). 

7.  Als dit haar op een varkentje zou zitten, zou je zeggen dat het beestje ziek is 
(Mijn overgrootmoeder over een ‘bad hair day’). 

8.  Als een kind op de vader lijkt, is er sprake van genetica; als een kind op de 
buurman lijkt, is er sprake van een omgevingsfactor.

9.  Als dokters elke dag 2 artikelen zouden lezen van de 6 miljoen medische 
artikelen die jaarlijks gepubliceerd worden, lopen ze na 1 jaar 82 eeuwen 
achter (Miser et al, J. Am. Board Fam. Pract. 12(4): 315-33, 1999).

10.  Als ik had gewild dat je het zou begrijpen, dan had ik het wel beter uitgelegd 
(Johan Cruyff).

Matthijs van Wissen, Amsterdam 8 september 2011.


