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Stellingen behorende bij het proefschrift

“The tissue factor pathway in pneumonia”

1. Zeer lage concentraties van endogeen tissue factor (TF) of TF pathway inhibitor (TFPI) 
hebben slechts beperkte invloed op de afweerreactie van de gastheer tijdens pneumokokken 
pneumonie. Dit proefschrift

2. Een juiste timing is vaak een sleutel tot succes; dit kan mede, afhankelijk van het belang van 
de stollingsreactie tijdens verschillende fases van pneumonie, de respons op anticoagulante 
therapie bepalen. Dit proefschrift

3. Lokale anticoagulante therapie door verneveling tijdens pneumonie biedt een haalbare 
en veilige strategie, waarmee tegelijkertijd een maximaal behandeleffect in de longen en 
minimale nadelige systemische bijwerkingen kunnen worden nagestreefd. Dit proefschrift

4. Activatie van PAR2 in pneumokokken pneumonie met verlies van de long-bloed barrière 
en een verhoogde bacteriële systemische verspreiding en mortaliteit tot gevolg, wordt niet 
veroorzaakt door proteasen afkomstig van de tissue factor pathway.  Dit proefschrift

5. Tijdens pneumokokken pneumonie waarborgen bloedplaatjes de vasculaire barrière en 
voorkomen longbloedingen en systemische bacteriële verspreiding. Dit proefschrift

6. Preklinische data laten zich lastig vertalen naar de humane situatie: in klinische trials kan 
onder meer het gunstig effect van een behandeling, dat eerder in een preklinisch model werd 
aangetoond, door simultane behandeling met antibiotica worden gemaskeerd. Dit proefschrift

7. De analogie tussen koken en het doen van wetenschappelijk onderzoek gaat alleen op, als je 
volgens de moleculaire gastronomie van Ferran Adrià (“el Bulli”) je maaltijd bereidt.

 Dit proefschrift, naar aanleiding van een opvatting van één van mijn promotoren.

8. Het kompas van de arts, het zogenaamde “pluis/niet-pluisgevoel”, gebaseerd op medische 
kennis, ervaringskennis, plús kennis van de context van de patiënt, laat zich niet vangen in een 
DBC code. (Diagnose- en Behandelcombinaties (DBC) systeem, waarop de huidige ziekenhuisfinanciering is gebaseerd)

9. Science, my lad, is made up of mistakes, but they are mistakes which it is useful to make, 
because they lead little by little to the truth.

 Jules Verne

10. Alles wat werkelijk groots en inspirerend is, is gecreëerd door een individu dat kon werken in 
vrijheid.

 Albert Einstein


