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Stellingenn behorende bij het proefschrift 

'Aetiologyy and Treatment of Venous Thromboembolism' 

1.. Ook prematuren worden groot. 

2.. Net als bij basketbal moetje bij promotieonderzoek zowel aanvallen als verdedigen. 

3.. De thuisbehandeling van een trombosebeen kan niet zomaar even 1,2,3. (dit proefschrift) 

4.. Bij aandoeningen van de hemostase speelt niet alleen het lichamelijke een rol. 

5.. Introductie van de pil heeft het leven van de praktiserend medisch specialist niet bepaald 

makkelijkerr gemaakt, (dit proefschrift) 

6.. Een dienst stollingsgcneeskunde is meer dan alleen maar een zak plasma, 10 mg vitamine 

KK of een spuit LMW H geven. 

7.. Een goede familierespons heeft nogal wat voeten in de aarde. 

8.. Mutatiedragers zijn of hetero's of homo's, (dit proefschrift) 

9.. De factor V Leiden mutatie bepaling houdt meer in dan alleen één bloedafname, (dit 

proefschrift) ) 

10.. FVIII x concentraat zou misschien ook op de lijst van verboden biologische wapens 

staann als een zeer machtig land er niet een belangrijke producent van zou zijn. 

11.. Acronymen gebruikt voor namen van studies worden vaak ontleend aan Algemeen 

bekendee Componisten en zijn niet alleen Raadselachtig en Onbegrijpelijk, maar moeten 

tevenstevens de NitroglYcerine-achtige inhoud dekken, Moeilijke titels verbergen, En Nooit 

eerderr zijn gebruikt. 

12.. De gezondheidszorg zal nog duurder worden als trombofiliescrcening oneigenlijk wordt 

gebruikt. . 

Ivann Bank Septemberr 2003, Amsterdam 




