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Stellingenn behorend bij het proefschrift 

Engineeringg developments in hemorheology 
(Technischee ontwikkelingen in de hemoreologie) 

1.. In een Couette systeem met draaiende cup en stilstaande bob onstaat een shear rate verval 
wanneerr de cup plotseling wordt stilgezet. Het syllectogram van normaal humaan bloed wordt 
hierdoorr beïnvloed wanneer de afstand tussen bob en cup groter is dan 0.6 mm. 
DitDit proefschrift 

2.2. Het syllectogram wordt in het algemeen gebruikt voor het bestuderen van de aggregatie van 
rodee bloedcellen. De relaxatie-tijdsconstante van rode bloedcellen kan echter ook uit het 
syllectogramm worden bepaald, door de piek te analyseren. 
DitDit proefschrift 

3.. Filters zijn per definitie selectief. Wanneer (micropore) filters worden gebruikt voor het 
verkrijgenn van een maat voor de vervormbaarheid van rode bloedcellen is de filtratiesnelheid 
afhankelijkk van zowel de grootte als de vervormbaarheid van de cellen, maar ook van eventuele 
verstoppingg van het filter. De vervormbaarheids-resultaten verkregen met filters moeten daarom 
mett voorzichtigheid worden geïnterpreteerd. 
DitDit proefschrift 

4.. Automatische analyse van reoscopische beelden heeft het bepalen van de 
vervormbaarheidsverrfe/mgg van rode bloedcellen hanteerbaar gemaakt. 
DitDit proefschrift 

5.. Veranderingen in de mechanische eigenschappen van rode bloedcellen kan de gemiddelde 
vervormbaarheid,, de standaarddeviatie of beide, veranderen. Door niet alleen de gemiddelde 
vervormbaarheidd te meten (via ektacytometrie) maar ook de standaarddeviatie (via reoscopie) 
kann daardoor meer inzicht worden verkregen in de vervormbaarheids-eigenschappen van rode 
bloedcellen. . 
DitDit proefschrift 

6.. Normale rode bloedcellen in sterk viskeuze media richten zich volgens de stromingslijnen in 
simplee shear flow. Afwijkende cellen worden verondersteld zich anders te gedragen en kunnen 
zichh dan ook anders richten (zoals bij elliptocytosis). Een reoscoop is een uniek instrument 
waarmeee de aanwezigheid en de fractie van dergelijke cellen kan worden vastgesteld. 
DitDit proefschrift 

7.. Hoe meer mensen er mee kijken, hoe groter de kans op het demonstratie-effect. 

8.. Een variant op het spreekwoord 'Een gek kan meer vragen dan 10 wijzen kunnen 
beantwoorden',, zou kunnen luiden: '10 geleerden kunnen meer vragen dan 1 promovendus kan 
beantwoorden'. . 

9.. De 'druk' op de knop is evenredig met de irritatie. 

10.. De laatste installatie-'procent' duurt het langst. 

11.. Het oponthoud ten gevolge van een file hangt af van de lengte van de file en van de gemiddelde 
snelheids-afhamesnelheids-afhame over het betreffende traject. Het vermelden van alleen de file-lengte tijdens 
dee verkeersinformatie is dus zinloos. Een schatting van de vertragingstijd geeft de gewenste 
informatie. . 

IwanIwan Dobbe 




