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Stellingenn behorende bij het proefschrift: 
Thee extrinsic coagulation pathway in coronary artery disease and endotoxemia 

1.. Tissue factor speelt een grote rol tijdens de ontwikkeling van thrombotische 
complicatiess bij patiënten met coronaire atherosclerotische aandoeningen. 
(ditt proefschrift) 

2.. Toevoeging van rNAPc2 aan de behandeling met aspirine, clopidogrel en 
ongefractioneerdee heparine, voorkomt thrombine vorming na een Dotter-procedure, 
(ditt proefschrift) 

3.. Het meten van stollingsmarkers in het bloed draagt niet bij aan de diagnostiek van het 
acuutt coronair syndroom bij patiënten die zich presenteren met cardiale klachten en 
eenn non-diagnostisch elektrocardiogram, (dit proefschrift) 

4.. Activering van de extrinsieke stollingscascade is een effectieve strategie in het herstellen 
vann de hemostatische functie na factor X inhibitie door een pentasaccharide, (dit 
proefschrift) ) 

5.. De antistollingseffecten van rNAPc2 tijdens 'low-grade' sepsis in chimpansees en 
mannelijkee vrijwilligers zijn identiek, (dit proefschrift) 

6.. Vier van de vijf meercellige organismen behoren tot de nematoden. (Dr T. Bongers, 
rondwormm deskundige) 

7.. Het is belangrijk om nodig te zijn, echter belangrijk zijn is niet zo nodig. 

8.. Denk niet in beperkingen maar in mogelijkheden. 

9.. Veel patiënten willen dat er regels zijn voor anderen en uitzonderingen voor henzelf. 

10.. Onderzoek met gezonde vrijwilligers en niet met klinische patiënten is als tennissen 
opp Roland Garros en niet op Wimbledon. 

11.. Voor een bloedend hart is geen medicijn. 

12.. Antistollingsmedicijnen zijn geen bloedverdunners. 

Amsterdam,, 19 juni 2003 Arnoo Moons 
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