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1. Trombotiscbe complicaties komen na een Dotterbebandeling voor een 
bartinfarct vaker voor dan gerapporteerd wordt in gerandomiseerde 
onderzoeken ( dit proefschrift). 

2. Nieuwe testen van bloedplaatjesfunctie dienen plaats te vinden bij patienten en 
niet bij gezonde vrijwilligers ( dit proefschrift). 

3. Bloedplaatjesfunctiemeting met bebulp van ijzer is een reproduceerbare en 
gemakkelijk toepasbare manier om bloedplaatjesfunctie te meten bij patienten 
die meerdere trombocytenaggregatieremmende middelen gebruiken ter 
bebandeling van een bartinfarct (dit proefschrift). 

4. Daling van bet aantal witte bloedcellen is een kracbtige voorspeller van 
geslaagde reperfusie en goede overleving bij patienten met een bartinfarct ( dit 
proefschrift ). 

5. De manier waarop witte bloedcellen en CRP prognose na een bartinfarct 
voorspellen, zijn verscbillend van elkaar (dit proefschrift). 

6. Witte bloedcellen zijn meer gerelateerd aan de neuro-bumorale balans en zijn 
geen statiscbe markers van inflammatie, in tegenstelling tot CRP ( dit 
proefschrift ). 

7. Bij goed timemanagement kan een promotieonderzoek gedaan worden zonder 
dat gezin of kliniscb werk er onder lijdt. 

8. Als er maar genoeg geactiveerde bloedplaatjes in coronairarterien zicb 
opbopen, dan beb je een electrofysioloog nodig om de patient te belpen. 

9. Het verkrijgen van bet doctoraat moet je alleen nastreven als je 
wetenscbapsbeoefening boeiend vindt. 

10. Opleiding door Jan en Alleman, resulteert in goede en allround dokters. 

11. In navolging van bet postmodemisme, zal voldoende onderzoek naar 
bloedplaatjesfunctietesten vanzelf leiden tot implementatie van deze testen in 
de kliniek. 

12. Kennis is weten wat men weet en weten wat men niet weet (Confucius). 

13. Het mooiste wat we kunnen meemaken, is bet raadselacbtige: daar komt alle 
ware kunst, wetenscbap en kennis uit voort (Albert Einstein). 

Jaap Jan Smit, 23 april 2008 
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