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STELLINGEN

Planaire botscintigrafie met 99mTc-diphosphonaten voor het aantonen van ossale 
metastasen bij patiënten met prostaatkanker is verouderd, niet accuraat en daarmee 
obsoleet geworden (dit proefschrift).

Acquisitie van 18F-fluorocholine PET/CT beelden op een vroeg en een laat tijdstip leidt 
tot een hogere detectie en betere karakterisering van lymfeklier- en skeletmetastasen 
(dit proefschrift).

Aspecten die betrekking hebben op de patiëntvoorbereiding en beeldacquisitie bij 
FDG PET/CT dienen niet klakkeloos over te worden genomen voor PET/CT met andere 
radiofarmaca (dit proefschrift). 

Beeldvorming met PSMA-tracers dient te geschieden op zijn minst 120 minuten na 
toediening van de tracer (dit proefschrift).

Prostaat specifiek membraan antigeen is niet prostaat specifiek (dit proefschrift).

Moleculaire beeldvorming is een essentieel onderdeel van patiënt-based-medicine in 
de oncologie.

Duurdere medische diagnostiek is niet altijd beter.

Een zorgpolis alleen voor hoger opgeleiden morrelt aan het sociale karakter van een 
zorgverzekering.

Gezien de huidige trend in de richting van een circulaire economie, is afval als 
ouderwets te beschouwen.

De effectieve stralingsdosis is, vrij exact gezegd, een grove schatting. 

Hoewel aardolie een effectieve manier is gebleken om zonne-energie op te slaan, is 
het raadzaam te zoeken naar alternatieven voor onze energievoorziening, met minder 
bijwerkingen. 

Iemand die panisch is voor straling zou logischerwijs ook panisch voor vliegen moeten 
zijn.


