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Stellingen behorende bij het proefschrift

Treatment of venous thromboembolism: 
focus on patient characteristics 

and bleeding complications

1. Edoxaban, een van de directe orale anticoagulantia (DOAC’s), is een veilig en effectief 

antistollingsmiddel voor patiënten met uitgebreide longembolieën en aanwijzingen 

voor rechter ventrikel dysfunctie – dit proefschrift

2. Er is een verschil tussen mannen en vrouwen in de locatie van een eerste veneuze 

trombo-embolie (VTE); bij mannen is dit vaker een diep veneuze trombose, bij 

vrouwen vaker een longembolie – dit proefschrift

3. Het merendeel van de patiënten met een indicatie voor antistollingsbehandeling 

heeft een voorkeur voor een DOAC boven een vitamine K antagonist (VKA) – dit 

proefschrift

4. De presentatie van bloedingen onder het gebruik van DOAC’s is milder, terwijl het 

beloop vergelijkbaar is met bloedingen bij VKA – dit proefschrift

5. Abnormaal vaginaal bloedverlies komt vaker voor als complicatie van apixaban en 

edoxaban dan bij het gebruik van VKA – dit proefschrift

6. Vier-factoren concentraat is in staat om op een snelle en effectieve wijze een 

bloeding onder VKA tot staan te brengen, zonder het risico op trombo-embolische 

complicaties te vergroten – dit proefschrift

7. Totdat specifieke antidota voor factor Xa remmers wijds beschikbaar komen, 

lijkt vier-factoren concentraat een effectieve optie voor het couperen van het 

antistollingseffect van DOAC’s – dit proefschrift

8. De wijze spreekt omdat hij iets te zeggen heeft, de domme spreekt alleen om iets te 

zeggen te hebben – Plato 

9. Om een grote prestatie te leveren, zijn twee dingen nodig: een plan, en net niet 

genoeg tijd – Leonard Bernstein

10. It always seems impossible until it’s done – Nelson Mandela
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