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Stellingenn behorend bij het proefschrift 

Hemodtlution,, blood transfusion, and regional oxygenation 

Jasperr van Bommel 

1.. Regulatie leidt tot redistribute. dit proefschrift 

2.2. Globale en regionale veneuze oxygenatieparameters geven geen 
goedee afspiegeling van de veranderingen in de zuurstofvoorziening 
vann de microcirculatie. dit proefschrift 

3.. Toediening van verouderde erythrocyten tijdens hemorrhagische 
shockk leidt niet tot herstel van de zuurstofconcentratie in de 
microcirculatie.. dit proefschrift 

4.. De regulatie van de microvasculaire zuurstofconcentratie is uniek 
voorr elk weefsel en is een afspiegeling van de in stand houding van de 
zuurstofconsumptiee van het weefsel. dit proefschrift 

5.5. Een huisdier heeft meer invloed op de omgang met proefdieren dan 
eenn cursus proefdierkunde. 

6.. Een proefschrift is als een klassieke auto. Er zit veel meer werk in 
dann verwacht en als het uiteindelijk af is, wordt de buitenkantt het eerst 
beoordeeld. . 

7.. Speculeren over hoe en waarom is boeiender dan beschrijven wat 
feitelijkk waargenomen is. 

8.. Gezien de hoeveelheid files die veroorzaakt wordt door 
verkeersknooppunten,, ligt de oplossing van het fileprobleem niet 
zozeerr in meer, maar juist in het slimmer aanleggen van asfalt. 

9.. De negatieve beleving van het filerijden is omgekeerd evenredig 
aann de ernst van het ongeval dat de file veroorzaakt. 

10.. Een anesthesioloog is als een barkeeper: hoewel ze zelf slechts 
koffiee drinken, is hun voornaamste bezigheid het verstrekken van 
sterkeree middelen, ondertussen toekijkend hoe hun klanten van de 
wereldd raken. 




