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Stellingenn behorende bij het proefschrift 
"Studiess on coagulation-induced inflammation in mice" 

1.. Signaaltransductie door het tissue factor/factor Vila complex is belangrijker tijdens 
peritonitiss en endotoxinemie dan de procoagulante activiteit van dit complex, (dit 
proefschrift) ) 

2.. LPS signaling is mede afhankelijk van tissue factor, (dit proefschrift) 

3.. In het licht van de dure, risicovolle en beperkte behandelingsmogelijkheden bij 
hemofiliee A, verdient de mogelijkheid van beenmergtransplantatie als potentiële 
therapiee nader onderzoek, (dit proefschrift) 

4.. Blootstelling van muizen aan hypoxie is geen goed modelsysteem voor de 
bestuderingg van de relatie tussen bloedstolling en inflammatie. (dit proefschrift) 

5.. Het streven naar 100% oxygenatie van het bloed is vanuit de afweer bezien wellicht 
niett altijd de optimale behandeling, (dit proefschrift) 

6.. Hoewel de verlaagde zuurstofspanning tijdens vliegen mogelijk de kans op het 
ontstaann van veneuze trombose vergroot, reduceert de verlaagde zuurstofspanning 
wellichtt de kans op en de ernst van bacteriële (luchtweg)-infecties opgelopen tijdens 
eenn vliegreis. (Bendz, Lancet (2000) 356: 1657-1658 en dit proefschrift) 

7.. De onderverdeling in "biologische" en overige voedingsmiddelen doet zowel de 
biologischee als de chemische aspecten van voedingsmiddelen tekort. 

8.. Het zelf in elkaar schroeven van computers is eenn nog betere leermeester in frustratie-
tolerantiee dan het verrichten van promotie-onderzoek. 

9.. De waarde die gehecht wordt aan een post-doc schap in het buitenland verraadt het 
zelfbeeldd van de Nederlandse wetenschapper als docent en miskent de kwaliteit van 
hett Nederlandse onderzoek. 

10.. The populace must think their ruler is a greater man than they, else why should they 
followw him? (Duke Paulus Artreides in B. Herbert and K.J. Anderson, Prelude to 
Dune,, House Atreides) 

Saskiaa Schoenmakers 299 april 2004 




