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Stellingenn behorend bij het proefschrift 
"Heparinn Derivatives in Acute Coronary Syndromes" 

1.. In Nederland geeft het stoppen van de behandeling met heparine bij patiënten met een 
dreigendd hartinfarct jaarlijks evenveel sterfgevallen als er in het verkeer vallen door 
alcoholgebruik,, (ditproefschrift) 

2.2. Het opvlammen van stollingsactivatie na staken van heparinetherapie ('rebound' stolling) is 
grotendeelss het gevolg van de behandeling zelf. (ditproefschrift) 

3.. Rebound stollingsactivatie komt evenveel voor na staken van ongefractioneerde heparine als na 
laag-moleculairgewichtss heparine. (ditproefschrift) 

4.. Bij patiënten met een dreigend hartinfarct dient de behandeling met laag moleculair gewichts 
heparinee met een intraveneuze oplaaddosis te starten, (ditproefschrift) 

5.5. Een deel van de effectiviteit van clopidogrel bij patiënten met een dreigend hartinfarct wordt 
verklaardd door een lagere incidentie van recidief thrombotische complicaties ('rebound' 
thrombose)) na staken van heparine. (ditproefschrift) 

6.6. Het geven van recombinant factor Vila bij een ernstige bloeding tijdens behandelingmet 
pentasaccharidenn draagt bij aan het herstel van de hemostatische functie, (ditproefschrift) 

7.. Mensen klonen is te Dollie voor woorden. 

8.. Wie met beide benen op de grond staat, komt geen stap verder. (P. Pickkkers) 

9.. Dokters hebben momenteel vaker een telefoon dan een stethoscoop aan hun oor. 

10.. Drukfouten vallen doorgaans meer op dan denkfouten. 

11.. Er zijn 2 gouden regels die leiden tot succes: 1) Vertel nooit alles watje weet. 
(R.H.(R.H. Lincoln) 

11 2. Wie in het middelpunt staat, staat vaak in de weg. 

13.. Wie de toekomst als tegenwind ervaart, loopt de verkeerde kant op. 

14.. Fanatisme betekent: je krachtsinspanningen verdubbelen, nadat je je doel vergeten bent. 

15.. Aangetoond is dat 17.6 % van alle statististische berekeningen onzin zijn. 

16.. De felste anti-rokers zijn ex-rokers die ernstig lijden onder hun gemis. 
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