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Stellingen behorende bij het proefschrift

Coagulation and fi brinolysis in patients with asthma

1. Mensen met ernstig astma hebben een bijna negenvoudig verhoogd risico 
op het krijgen van een longembolie – Dit proefschrift

2. Don’t worry, this is Africa, we always fi nd a solution – Employee of rental 
company in Namibia

3. Mensen met astma hebben een hogere bloedstollingneiging ten opzichte 
van gezonde controles, deze neiging neemt toe naar mate de astma ernstiger 
is – Dit proefschrift

4. May your choices refl ect your hopes, not your fears – Nelson Mandela

5. De ontregeling van astma als gevolg van het stoppen van de inhalatie 
medicatie leidt niet tot een hogere bloedstollingneiging – Dit proefschrift

6. If you want peace, you don’t talk to your friends, you talk to your enemies – 
Desmond Tutu

7. Het geven van een stootkuur prednison leidt tot een toename van de 
stollingsneiging zowel in mensen met astma als in gezonde controles – Dit 
proefschrift

8. Do not judge me by my successes, judge me by how many times I fell down 
and got back up again – Nelson Mandela

9. Het gebruik van inhalatie en orale corticosteroïden medicatie leidt tot 
een verhoogd risico op het ontstaan van een tweede longembolie – Dit 
proefschrift

10. Do your little bit of good where you are; it is those little bits of good put 
together that overwhelm the world – Desmond Tutu

11. Gezien het frequente gebruik van corticosteroïden in de dagelijkse praktijk, 
moeten (long)artsen zich bewust zijn van het verhoogde bloedstollingnei-
ging bij het voorschrijven van deze medicatie – Dit proefschrift
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