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STELLINGEN BEHORENDE BU HET PROEFSCHRIFT 

MOLECULAR MEDICINE IN STAGING AND 

RESTAGING OF PROSTATE CANCER 

1. De mate van proliferatie in humaan prostaatcarcinoom is niet gecorreleerd aan de in vivo 

opname van 11C-choline (dit proefschrift) 

2. Het serieel meten van botformatiemerkstoffen in het serum van patienten met 

prostaatcarcinoom draagt bij aan de vroegdiagnostiek van botmetastasen (dit proefschrift) 

3. Bij het opsporen van botmetastasen bij patienten met prostaatcarcinoom biedt natrium 

[
18F]fluoride PET vergeleken met botscintigrafie geen voordeel (dit proefschrift) 

4. Bij prostaatkankerpatienten met een PSA < 20 ng/ ml en een verhoogd risico op 

botmetastasen (Gleasonsomscore > 7) schieten zowel natrium [18F]fl.uoride PET als 

botscintigrafie tekort (dit proefschrift) 

5. Bij prostaatkankerpatienten met een biochemisch recidief na uitwendige radiotherapie kan 

met behulp van 11C-choline PET de locatie van het recidief bepaald warden (dit 

proefschrift) 

6. Bij prostaatkankerpatienten met een biochemisch recidief na radicale prostatectomie met 

PSA waarden <1 ng/ml is het niet mogelijk om met behulp van 11C-choline PET de 

locatie van het recidief aan te tonen (dit proefschrift) 

7. Een PSA stijging tijdens de Tour mag met een gerust hart onder de PET warden 

gehouden 

8. Lang van stof zijn is het gevolg van onvoldoende tijd nemen voor een kart verhaal 

9. De meeste Afrikaanse dictators begonnen hun loopbaan op democratische wijze 

10. De naar groente klinkende term 'aubergine sign' heeft betrekking op vlees 

11. Waar je staat hangt af van waar je zit 

12. If you're overdressed you feel ridiculous, if you're underdressed you are ridiculous (Viktor 

& Ro!/) 

13. The harder you work, the luckier you get (Gary Plqyer) 

A.J. Breeuwsma 

2 september 2009 

Centralc i] 

Medische .M 
Bibliotheek C 
Groningen G 


