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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 transfusiegerelateerde 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
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