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Stellingen behorend bij het proefschrift
The role of blood coagulation in cancer, inflammation
and embryonic development

1)  Goed functionerende systemen, zoals de bloedstolling, kunnen misbruikt worden door
kankercellen om ongehinderd de bloedstroom te passeren (H2-6, dit proefschrift).

2)  Onderdrukking van de bloedstolling, hetzij door medicatie hetzij door een genetische
verandering heeft een remmende werking op het zeer agressief metastaserende gedrag
van melanoom cellen (H2-4, dit proefschrift).

3)  De timing en duur van de anti-stollingsbehandeling met als doel het uitzaaien van maligne
melanoom cellen te voorkomen is erg belangrijk om het beoogde effect (minder in plaats
van meer uitzaaiingen) te bereiken (H4, dit proefschrift).

4)  In tegenstelling tot de gevonden verschillen tussen muizen met een pro- of anticoagulante
status met betrekking tot het aantal uitzaaiingen, dat zij ontwikkelen, worden er
nauwelijks verschillen gevonden in hun reactie op een intraperitoneale infectie (H7 en 8,
dit proefschrift).

5)  Muizen bezitten net als mensen de capaciteit Tissue Factor alternatief te ‘splicen’; of zij en
wij hier ook echt iets aan hebben weten we nog niet (H9, dit proefschrift).

6)  Cellen die de capaciteit (het gen) hebben om Tissue Factor te maken hebben de voorkeur
boven cellen die dat niet hebben bij het vormen van bepaalde structuren en weefsels van
het lichaam (H11, dit proefschrift).

7) In theory there is no difference between practice and theory, in practice there is.

8)  Any fool can make things bigger, more complex, and more violent. It takes a touch of genius
-and a lot of courage- to move in the opposite direction.
		
- Albert Einstein

