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STELLINGEN BEHORENDE BIJ HET PROEFSCHRIFT 

VENOUS THROMBOSIS IN CANCER PATIENTS

1. Trombose van de arm kan veilig worden uitgesloten middels een combinatie van de 

Constans’ score, D-dimeer en compressie-echografie (dit proefschrift).

2. Patiënten met kanker hebben hogere aantallen circulerende CD24-dragende 

micropartikels en bij deze patiënten zijn hoge aantallen van CD24-dragende 

micropartikels geassocieerd met een slechte prognose (dit proefschrift). 

3. De fibrine generatie test kan gebruikt worden om de stollingsbevorderende 

activiteit van blaasjes (micropartikels en exosomen) te bepalen, evenals de 

specifieke bijdrage van weefselfactor-dragende blaasjes (dit proefschrift). 

4. In een directe vergelijking tussen de fibrine generatie test, andere biomarkers en de 

klinische score van Khorana, blijkt geen van deze testen krachtig genoeg veneuze 

trombose in kankerpatiënten te voorspellen (dit proefschrift). 

5. In het bloed van kankerpatiënten kunnen zowel stollingsactieve als niet-

stollingsactieve weefselfactor-dragende micropartikels circuleren (dit proefschrift). 

6. Chemotherapie en angiogenese-remmende middelen kunnen specifieke veranderingen 

in circulerende micropartikeltypes veroorzaken, zoals een toename in endotheliale 

micropartikels en een afname van micropartikels met VEGFR-1 (dit proefschrift).

7. Vrijwel alle trombose-experts en de meerderheid van de niet-experts geven aan 

patiënten met kanker en een veneuze trombose standaard met laag-moleculair 

gewichtsheparine te behandelen, echter, in de werkelijkheid wordt nog geen 40% 

van de patiënten daadwerkelijk op die manier behandeld (dit proefschrift). 

8. Despite the problem posed by VTE in the setting of cancer, it is evident that a 

significant number of oncologists do not recognise the link between cancer, its 

treatment, and thrombogenesis (I. Noble, J. Pasi. Br J Cancer 2010). 

9. Friday 13th is unlucky for some. The risk of hospital admission as a result of a transport 

accident may be increased by as much as 52%. Staying at home is recommended 

(Scanlon et al, BMJ 1993).

10. Je kunt veel op roodharigen aanmerken, maar niet dat ze gemakkelijker bloeden 

dan niet-roodharigen (Cunningham et al, BMJ 2010). 

11. De huidige wet- en regelgeving rondom multicenter (medicijn)onderzoek is 

dusdanig gecompliceerd dat het opzetten van een dergelijke studie zonder 

betrokkenheid van de farmaceutische industrie lastig is. 

12. Het huidige Nederlandse uitzettingsbeleid is onmenselijk en bovendien schadelijk 

voor kinderen (documentaire ‘Uitgezet’, 2013). 


