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Stellingen behorend bij het proefschrift 

Giving blood: donor stress and hemostasis 

Don’t let your blood run cold 

Maurits D. Hoogerwerf 

 

1. Om minder stress te ervaren bij een donatie, moet men vaker gaan doneren. (Dit 

proefschrift) 

2. Bij nieuwe donors behoeft het reduceren van algehele stress eenzelfde prioriteit als 

het voorkomen van een negatieve donatie ervaring. (Dit proefschrift) 

3. Interventies gericht op het reduceren van de psychologische impact van een donatie 

dienen te worden gericht op het gehele bezoek, niet alleen op het moment van 

aanprikken. (Dit proefschrift) 

4. Het verloop van de bloeddruk van de promovendus tijdens dit promotietraject 

vertoont gelijkenissen met de resultaten van dit onderzoek. 

5. De onmiddellijke effecten van een donatie op verschillende fysieke parameters, zoals 

bloeddruk, hartslag en stolling, lijkt voor gezonde personen acceptabel. (Dit 

proefschrift) 

6. De donor-assistent heeft een grote invloed op de (psychologische) stress bij een 

afname. 

7. Een donatie heeft veel weg van fietsen door de regen: “The best thing one can do 

when it's raining is to let it rain”. (Henry Wadsworth Longfellow, Tales of a Wayside 

Inn, 1863) 

8. Nadenken is gewoon prettig rusten, en je brein openstellen voor iets interessants of 

belangrijks dat komt binnendrijven. (Agatha Christie, By the pricking of my thumbs, 

1968, vertaling) 

 

 


