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1.. Bij kinderen is veneuze trombose een multifactoriële aandoening, die veroorzaakt 
wordtt door zowel klinische risicofactoren als ook protrombotische stollings-
afwijkingen. . 

2.. Veneuze trombose bij kinderen is zeldzaam, maar idiopathische veneuze trombose 
bijj  kinderen is uitzonderlijk. 

3.. Bezint, eer gij aan een centraal veneuze catheter begint. 

4.. De beste preventie van veneuze trombose bij lange meisjes die overwegen 
oestrogenenn te gebruiken voor lengtegroei remming, is de algemene acceptatie 
datt ook lang mooi is. 

5.. De kans op de aanwezigheid van een congenitale protrombotische stollings-
afwijkingg is significant hoger bij kinderen die een positieve familieanamnese 
voorr veneuze trombose hebben en bij kinderen die van huis komen met 
symptomenn van veneuze trombose. 

6.. Het hoge risico op complicaties van veneuze trombose bij kinderen maakt studies 
naarr preventie van deze aandoening bij kinderen onontbeerlijk. 

7.. Een mens heeft in zijn leven niet voldoende tijd om voor alles tijd te hebben. 
(J.. van Dijk) 

8.. Het parkeerbeleid van het AMC is zo groen als gras. 

9.. Hoe harder het vriest, hoe meer Friezen ontdooien. 

10.. Omdat we allemaal willen rijden, staan we stil. (Y. van 't Hek) 

11.. Mobiel bellen is vaak een signaal datje niet meer mobiel bent. 

12.. De uitdrukking "het gras is altijd groener bij de buren" kan sinds de komst 
vann de Arena niet meer in het AMC worden gebruikt. 

Heleenn van Ommen 
Februarii  2002 




