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Stellingen behorende bij het proefschrift 

Hypercoagulability in Hematological Malignancies

1. Het optreden van veneuze trombose kan een uiting zijn van een nog niet 
gediagnosticeerde maligniteit, maar ook van progressie van de bekende 
maligniteit. (dit proefschrift)

 
2. De JAK2V617F mutatie is zeldzaam bij patiënten met diep veneuze trom-

bose van het been zonder myeloproliferatieve ziekte, en hoeft in deze 
populatie niet te worden getest. (dit proefschrift)

3. Bij patiënten met diep veneuze trombose van het been is sprake van ver-
hoogde nucleosoom vorming en neutrofiel activatie, maar of ze ook een 
causale rol hebben bij veneuze trombose vereist nader onderzoek. 

 (dit proefschrift)

4. Veneuze trombose komt frequent voor bij volwassenen en kinderen met 
acute lymfatische leukemie, vaak in nauwe relatie met de inductiebehan-
deling met asparaginase. (dit proefschrift)

5. Veneuze trombose bij patiënten met acute lymfatische leukemie vermin-
dert de kans op complete remissie en overleving van de leukemie. 

 (dit proefschrift)

6. Cerebrale veneuze trombose komt opvallend veel voor bij patiënten met 
acute lymfatische leukemie. (dit proefschrift)

7. Klinische vraagstukken worden slechts deels beantwoord met trials; voor 
het “hoe” en “waarom” blijft translationeel onderzoek essentieel. 

8. Als je heel diep over iets nadenkt, dan kom je altijd uit bij iets dat niet 
klopt. Probeer maar eens, klopt altijd! (Herman Finkers)

9. The difference between stupidity and genius is that genius has its limits.
 (Albert Einstein)

10. Life is a sport; make it count. (Nike)

11. Groot geworden door klein te blijven. (naar slogan van SNS Bank) 

Mandy N. Lauw
Amsterdam, 4 september 2015


