
UvA-DARE is a service provided by the library of the University of Amsterdam (https://dare.uva.nl)

UvA-DARE (Digital Academic Repository)

Blood transfusion
Transfusion-related acute lung injury: back to basics
Peters, A.L.

Publication date
2017
Document Version
Other version
License
Other

Link to publication

Citation for published version (APA):
Peters, A. L. (2017). Blood transfusion: Transfusion-related acute lung injury: back to basics.
[Thesis, fully internal, Universiteit van Amsterdam].

General rights
It is not permitted to download or to forward/distribute the text or part of it without the consent of the author(s)
and/or copyright holder(s), other than for strictly personal, individual use, unless the work is under an open
content license (like Creative Commons).

Disclaimer/Complaints regulations
If you believe that digital publication of certain material infringes any of your rights or (privacy) interests, please
let the Library know, stating your reasons. In case of a legitimate complaint, the Library will make the material
inaccessible and/or remove it from the website. Please Ask the Library: https://uba.uva.nl/en/contact, or a letter
to: Library of the University of Amsterdam, Secretariat, Singel 425, 1012 WP Amsterdam, The Netherlands. You
will be contacted as soon as possible.

Download date:27 May 2023

https://dare.uva.nl/personal/pure/en/publications/blood-transfusion(262376e6-2501-41a3-b6db-f656bd83c72b).html


Stellingen behorend bij het proefschrift 
 

- Blood Transfusion - 
Transfusion-related acute lung injury: back to basics 

 

1. Onderzoek moet met de juiste test gedaan worden. Of dit nu bepaling van enzymactiviteit in 
een opgeslagen rode bloedcel is, of het vaststellen van aanwezigheid van antistoffen in 
donorbloed.  
Dit proefschrift 

2. De opslagduur van rode bloedceltransfusies kan na transfusie uit het bloed van de patiënt 
bepaald worden.  
Dit proefschrift 

3. Biotine (Vitamine B8) kan veilig en makkelijk gebruikt worden om rode bloedcellen na 
transfusie te onderzoeken. 
Dit proefschrift 

4. Langer opgeslagen rode bloedceltransfusies hebben geen schadelijke bijwerkingen. 
Dit proefschrift 

5. De opslagduur van rode bloedceltransfusies ligt niet ten grondslag aan transfusie-
gerelateerde acute longschade. 
Dit proefschrift 

6. Vrijwilligers zijn niet te vertrouwen. 
Deception by research participants: DB Resnik, and DJ McCann. New England Journal of 
Medicine 2015; 373:1192-1193. 

7. Koester je mislukkingen, ze geven glans aan je successen.  
Naar: Joel Dicker, “De waarheid over de zaak Harry Quebert” 

8. Populisme als antwoord op de afname van vertrouwen in de politiek is als een 
bloedtransfusie: het is slechts een middel dat de symptomen probeert te bestrijden.  
Naar: David van Reybrouck, “Tegen verkiezingen” 

9. Als het onderzoek naar de schadelijkheid van bloedtransfusies door Jehova’s gesubsidieerd 
zou worden, zou de kennisvergaring hierover in een stroomversnelling komen.  

10. Een patiënt die niet getransfundeerd wordt, kan ook geen complicatie van transfusie 
ontwikkelen. 

 

Amsterdam, 27 januari 2017 
Anna-Linda Peters 


