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Stellingenn behorende bij het proefschrift 

Riskss of thrombophil ia and diagnost ics of pulmonary embol ism 

1.. Het absolute risico op een spontane veneuze tromboembolie bedraagt bij 

asymptomatischee personen met een antitrombine, proteïne C of proteïne S 

deficiëntiee circa 0.40% per jaar, en bij asymptomatische dragers van de Factor 

VV Leiden mutatie circa 0.11% per jaar. (dit proefschrift) 

2.. Personen met een antitrombine, proteïne C of proteïne S deficiëntie met een 

eerstee veneuze tromboembolie hebben een risico van ongeveer 10% op het 

krijgenn van een recidief gedurende het eerste jaar en een risico van circa 23% 

hieropp gedurende de eerste vijfjaren, (dit proefschrift) 

3.. Zwangeren met een antitrombine, proteïne C of proteïne S deficiëntie hebben 

niett alleen een verhoogd risico op veneuze tromboembolie, maar ook op een 

ongewenstee zwangerschapsuitkomst in vergelijking met de normale populatie. 

(dit(dit proefschrift) 

4.. De gemiddelde arts kan met evenveel zekerheid de kans op een longembolie 

voorspellenn als omslachtige klinische modellen, (dit proefschrift) 

5.. Retrospectie is geen garantie voor een heldere blik. 

6.. Het exclusiepercentage van een studie is een directe weerspiegeling van de 

ethiekk van de onderzoeker. 

7.. Een arts met een nieuwe hamer ziet in alles een spijker. 

8.. De opleiding van een clinicus practicus is pas compleet na het zelfstandig 

verrichtenn van gedegen wetenschappelijk onderzoek. 

9.. Absence of evidence is not evidence of absence. 

10.. De herniatrogeniciteit van het meubilair op F4 maakt een goede WAO 

verzekeringg onmisbaar voor elke beginnende onderzoeker. 



11.. De snelheid van de Antelope zou menigeen verbazen. 

12.. Een probleem wordt pas verwarrend als men erover na gaat denken. 
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