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Stellingenn behorend bij het proefschrift: 

"Platelett activation and microparticles in the pericardial cavity 

duringg cardiopulmonary bypass" 

1.. Tijdens cardiopulmonale bypass verdwijnt vooral in pericardbloed 

glycoprotei'nee lb van het bloedplaatjesoppervlak. 

2.. Micropartikels zijn stollingsbevorderend; zowel in vitro als in vivo. 

3.. Niet-celgebonden weefselfactor bestaat uit een micropartikelgebonden en 

eenn niet-micropartikelgebonden fractie, waarbij de micropartikelgebonden 

weefselfactorr stollingsbevorderend is. 

4.. Systemische bloedactivatie tijdens cardiopulmonale bypass wordt deels 

veroorzaaktt door het teruggeven van pericardbloed aan de patiënt. 

5.. Publicaties betreffende off-pump chirurgie waarin niet vermeld is of 

pericardbloedd al dan niet wordt teruggegeven, hebben daardoor geen 

wetenschappelijkewetenschappelijke waarde. 

6.. Door de cardiopulmonale bypass wordt de hemostatische balans dusdanig 

verstoord,, dat dit zowel kan resulteren in een overmatige bloedings- alsook 

stollingsneiging. . 

7.. Uit hemodynamisch oogpunt dient men bij een mitralisklepplastiek een 

flexibell  blijvende ring te gebruiken. 

8.. Gelet op de correlatie tussen de kwantiteit en de kwaliteit van 

longchirurgischee ingrepen dient de longchirurgie gecentraliseerd te 

worden. . 

9.. Het besef dat compensatie voorafgaat aan decompensatie biedt 

mogelijkhedenn om tijdig in te grijpen. 

10.. Vroeger werd werk af en toe onderbroken door vrije tijd; met de huidige 

36-urigee werkweek is dit omgekeerd. 
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