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Stellingen behorende bij het proefschrift 

Metabolic PET tracers 

for neuroendocrine tumors 

1. Voor stadiering van een patient met een carcinoid is de 18F-DOPA PET scan de eerste keus voor 
beeldvorming. (dit proefschrift} 

2. Voor het stadieren van patienten met medullair schildkliercarcinoom en verhoogde tumormarkers 
is de 18FDOPA PET scan beter dan de 18F-FDG PET scan. (dit proefschrift) 

3. Het verschil in op name tussen 18F-DOPA en 11(-HTP bij carcinoiden en eilandjesceltumoren wordt 

verklaa rd door de verschillen in het intracellulai re tracermetabolisme en de traceropslag. 
( dit proefsch rift) 

4. Patienten met eilandjesceltumoren moeten gestadieerd warden middels een PET-CT met 11(-5-HTP 
als tracer. ( dit proefschrift) 

5. Alleen voor de diagnostiek van het medullair schildkliercarcinoom is er nag een beperkte plek 
voor de 99mrc-V-DMSA scan. (dit proefschrift) 

6. De MIBG scan heeft een beperkte waarde bij paragangliomen. (dit proefschrift) 

7. Oak bij de PET-CT machines heeft softwarematige beeldfusie middels elastische vervorming 
("warping") meerwaarde voor de thorax en lever. 

8. Om patienten met neuroendocriene tumoren optimaal te kunnen behandelen, moeten deze 
patienten uitsluitend in gespecialiseerde centra gestadieerd en behandeld warden. 

9. Juist voor astmatici is het van belang bij bergbeklimmingen tot >3200m acetazolamide te 
gebruiken om hunverhoogde risico op acute mountain sickness en/of High Altitude Pulmonary 
Edema te minimaliseren. 

10. Om hoogte acclimatisatie bij bergsporters goed in te kunnen schatten moeten zowel psychische 
als lichamelijke factoren warden afgewogen met bijvoorbeeld de DARIX index. 

11. Door het uitlogen van zware metalen uit vliegas (afvalproduct van de huisvuilverbranding) in 
de bodem wordt het milieu belast. De mate van uitlogen is te voorspellen middels complexe 
theoretische modellen. 

12. Nucleaire geneeskunde is als fotografie: de kwaliteit en beoordeling van de afbeeldingen is niet 
volledig afhankelijk van de prijs en complexiteit van de apparatuur, maar met name van de mensen 
die de apparatuur bedienen. 

13. "Oak het schrijven van een proefschrift begint met een enkel woord." (vrij naar Laozi, 
grondlegger van het Taoisme, 600 v Chr - 470 v Chr) 

14. De General Aviation ( oak wel kleine luchtvaart genoemd) is de kraamkamer voor de grate 
luchtvaart en dient meer door de lokale en landelijke overheden ondersteund tffi1J� .. ?5'1_ .. rrJ_�_.rr.�----, 

Centrale 
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