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STELLINGEN	  
 

Behorende bij het proefschrift 
‘Coagulation	  and	  fibrinolysis	  in	  tuberculosis,	  melioidosis	  and	  beyond’	  	  

Liesbeth M. Kager 
	  
	  

1. Longtuberculose is geassocieerd met systemische stollingsactivatie, waarbij lokaal 
(intrabronchiaal) slechts beperkte effecten op de stolling worden gezien (Tuberculosis 
Research Project Chittagong, Bangladesh). (dit proefschrift) 
 

2. Het proteïne C system, waartoe geactiveerd protein C (APC), de endotheliale 
proteïne C receptor (EPCR) en thrombomoduline behoren, speelt een beperkte rol in 
de gastheer respons tijdens experimentele tuberculose. (dit proefschrift) 
 

3. Plasminogeen activator inhibitor type-1 (PAI-1) kan bijdragen aan passagère, niet-
specifieke veranderingen in de afweerrespons tijdens experimentele tuberculose. (dit 
proefschift) 
 

4. Tijdens experimentele melioidose speelt APC een tweeledige rol: enerzijds is een 
minimale hoeveelheid APC noodzakelijk om een adequate anti-bacteriële 
afweerrespons te ontwikkelen, anderzijds is overexpressie van APC geassocieerd 
met een ongunstige ziekte-uitkomst. (dit proefschrift)  
 

5. Fibrinevorming in de long werkt beschermend tijdens experimentele melioidose, 
waarschijnlijk door afscherming van bacteriële verspreiding, aangezien selectieve 
deficiëntie van fibrinolyse-remmende eiwitten leidt tot een nadeligere ziekte-uitkomst, 
terwijl afwezigheid van fibrinolyse-stimulerende eiwitten leid tot een gunstige ziekte-
uitkomst. (dit proefschrift) 
 

6. Intrabronchiale toediening van recombinant humaan (rh)APC heeft procoagulante en 
proinflammatoire effecten in endotoxine-geïnduceerde longinflammatie. Deze 
observatie pleit tegen het toedienen van rhAPC via de luchtwegen als behandeling 
van inflammatoire longaandoeningen. (dit proefschrift) 
 

7. Science cannot solve the ultimate mystery of nature and that is because, in the last 
analysis, we ourselves are a part of the mystery that we are trying to solve. (Max 
Planck) 

 
8. For the real detective every obstacle is a new inspiration (from ‘Searching for Sugar 

Man’); daarbij genomen dat het vaak niet gaat om het doel maar om de weg erheen, 
was het hebben van vele obstakels gedurende dit promotietraject eerder een zegen 
dan een vloek. 
 

9. Het dagelijks werken met de Mus musculus heeft een duidelijk positieve uitwerking 
op het humeur van de Felis catus subspp. calico. (persoonlijke observatie) 
 

10. Singulas horas, Singulas vitas puta. (vrij naar Seneca, Alkmaarse Waagtoren) 


