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Stellingen behorende bij het proefschrift

Coagulopathy and plasma transfusion in critically ill patients

1. Ondanks dat tromboelastometrie van aanvullende waarde lijkt in de 
diagnostiek van coagulopathie bij ernstige zieke patiënten, is het te vroeg om 
routinematig gebruik in de praktijk aan te bevelen (dit proefschrift).

2. Naast diagnostische waarde, heeft het opname tromboelastometrie profiel bij 
traumapatiënten ook een prognostische waarde (dit proefschrift).

3. Het optreden van bloedingscomplicaties als gevolg van een interventie 
bij ernstig zieke patiënten met een coagulopathie, verschilt niet tussen 
patiënten die wel of geen transfusie ontvingen met fresh frozen plasma (dit 
proefschrift).

4. Transfusie van fresh frozen plasma in een dosis van 12 ml/kg bij ernstig zieke 
patiënten met een coagulopathie heeft slechts een minimaal procoagulant 
effect met een beperkte klinische relevantie (dit proefschrift).

5. ‘The incidence of patient availability sharply decreases when a clinical trial 
begins and returns to its original level as soon as the trial is completed’ (Louis 
Lasagna 1923-2003).

6. Donor risico-reductie strategieën van bloedbanken verminderen de kans op 
transfusie gerelateerde longschade (TRALI), met name bij ontvangers met een 
verhoogd risico op TRALI (dit proefschrift).

7. In een muis model van antistof gemedieerde transfusie gerelateerde 
longschade, hebben methylprednisolon en C1-esterase remmer geen effect 
op het ontstaan van longschade (dit proefschrift).

8. ‘The volume and complexity of what we know has exceeded our individual 
ability to deliver its benefits correctly, safely or reliably’ (Atul Gawande).

8. Een aanzienlijk deel van de stellige uitspraken die medisch specialisten doen 
bij de visite mist wetenschappelijke onderbouwing (vrij naar GE Linthorst, JMA 
Daniels en DJ van Westerloo, 2007).

10. ‘The world is a dangerous place to live, not because of the people who are 
evil, but because of the people who don’t do anything about it’ (Albert 
Einstein 1879-1955).

Marcella Müller 
Den Haag, juli 2014


