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Stellingen behorend bij het proefschrift " Factor Vila-induced signal transduction; 
possible explanations for tissue factor-associated events" 

1) Naast functies in ontsteking, atherosclerose, metastase, tumorgroei, angiogenese, 
ne-oangiogenese en signaal transductie, blijkt tissue factor ook belangrijk te zijn voor 
de stolling (dit proefschrift). 

2) Het gebruik van muizen als proefdier in tissue factor onderzoek is volledig nutteloos 
(dit proefschrift). 

3) Het cytoplasmatische gedeelte van tissue factor speelt een veel grotere rol in 
pathologische processen dan in fysiologische processen (dit proefschrift). 

4) Ohne Tissue Factor keine Gedanken 

5) Als stellingen in het leven zijn geroepen om de academische vorming van de 
promovendus te demonstreren, kunnen deze gezien de huidige trend om jan en 
alleman te citeren, beter afgeschaft worden. 

6) Nu de Nederlandse universiteiten overgaan op met bachelor-master systeem, zullen de 
studenten steeds minder academisch gevormd worden. 

7) De kwaliteit van onderzoeksresultaten lijken tegenwoordig niet meer afhankelijk van 
de kwaliteit van het experiment maar van de kwaliteit van de software 

8) Het enige op de NS stations dat nog slechter functioneert dan het dienstrooster, zijn de 
roltrappen. 

9) Multiculturele samenleving is een tegenstrijdigheid 

10) Al is je computer nog zo snel, Windows XP vertraagt hem wel. 

11) Sinds de kwestie Irak-VS zijn we respectievelijk een dictatuur armer en een dictatuur 
rijker. 

12) Het is makkelijker drugs het land in te krijgen dan gefixeerde cellen het land uit. 

13) Wie tijd heeft om zijn/haar bench op te ruimen doet niet genoeg experimenten. 




