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Stellingenn behorend bij het proefschrift 

Riskk factors for bleeding during treatment with antithrombotics 

1.. Laag-moleculair-gewichts heparinen zijn onderling uitwisselbaar, zolang de juiste 
doseringg wordt aangehouden (dit proefschrift). 

2.. Patiënten met een bloeding tijdens de therapie met vitamine K. antagonisten stollen 
minder,, breken het stolsel snelier af en hebben een minder goede endotheel functie in 
vergelijkingg met mensen zonder bloeding (dit proefschrift). 

3.. De directe oorzaak van bloeden tijdens therapie met vitamine K. antagonisten is 
meestall  niet duidelijk (dit proefschrift). 

4.. Soms heeft een effectieve secundaire preventie maatregel een bloedige bijsmaak (dit 
proefschrift). proefschrift). 

5.. Een effectieve maatregel om de wachtlijsten te bekorten is het voorschrijven van 
medicijnenn met, voor patiënten en artsen, uitspreekbare namen. 

6.. Soms gaat een stollingsdienst in je lever zitten (Appendix). 

7.. De ultieme waarheid is ook onderhevig aan consensus. 

8.. De hoeveelheid kennis aanwezig in de wereld is recht evenredig met het aantal te 
stellenn vragen. 

9.9. De liefde van je leven vind je alleen op een laboratorium! 

10.Dee uitkomst van onderzoek is niet alleen afhankelijk van de vraagstelling! 

11 l.De realiteit is een hallucinatie veroorzaakt door een gebrek aan alcohol (filosoof in het 
toilett van de Zotte). 

12.. Een Odds Ratio van 1 komma 0 is ook van groot belang voor de wetenschap en zou 
meerr op waarde moeten worden geschat. 

11 3.Etidiumbromide is zelfs in de laatste gel noodzakelijk!! 
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