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Stellingen behorende bij het proefschrift

Asthma and coagulation:  
a clinical and pathophysiological evaluation

1) De ontstekingsreactie bij patiënten met astma leidt niet alleen tot een toename van 

stollingsfactoren in de luchtwegen, maar ook in het bloed. (dit proefschrift)

2) De mate van stollingsactivatie in het bloed is gerelateerd aan de ernst van astma.  

(dit proefschrift)

3) De activatie van de stolling leidt tot een toegenomen incidentie van longembolieën bij 

patiënten met astma en is geassocieerd met de ernst van astma en het gebruik van 

prednison. (dit proefschrift)

4) Corticosteroïd gebruik geeft een verhoogd risico op het krijgen van een longembolie 

en is dosis- en tijdsafhankelijk. In de eerste maand na start van de behandeling met 

corticosteroïden is de kans op het krijgen van een longembolie het grootst. 

(dit proefschrift)

5) Een 10-daagse stootkuur prednison versterkt de stolling bij mensen met astma én bij 

gezonde vrijwilligers. (dit proefschrift)

6) Bij patiënten met astma, maar niet bij gezonde vrijwilligers, stimuleert het rhinovirus 

de stolling in de bovenste en onderste luchtwegen, en dit effect is afhankelijk van het 

aantal virusdeeltjes. (dit proefschrift)

7) Het ontstaan van een longembolie kan een ongewilde bijwerking zijn van de sterke 

interactie tussen inflammatie en stolling.

8) A scientist must be absolutely like a child. If he sees a thing, he must say that he sees 

it, whether it was what he thought he was going to see or not. (Douglas Adams, The 

Hitchhiker’s Guide to the Galaxy IV: So Long, and Thanks for All the Fish, 1984)

9) People who lean on logic and philosophy and rational exposition end by starving the 

best part of mind. (William Butler Yeats, 1865-1939)

10) Het sluiten van grenzen om terrorisme buiten de deur te houden zal niet helpen daar 

de deur nooit op slot kan.


