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Stellingen
behorende bij het proefschrift

ADRENAL TUMORS
optimization of diagnostic strategies and patient management

1. Bij de interpretatie van een urine steroïdpro� el dient rekening gehouden 
te worden met geslacht, leeftijd en gebruik van orale anticonceptie 
middelen (dit proefschrift).

2. Totale glucocorticoïdproductie is niet verlaagd bij mensen met een lage 
plasma HDL-cholesterol concentratie (dit proefschrift).

3. Opname van lipoproteïnen in de bijnier kan worden bestudeerd met 
behulp van een bijniervenesampling procedure (dit proefschrift).

4. De incidentie van feochromocytomen en sympathische paragangliomen 
is gestegen in de afgelopen decennia, met name bij patiënten ouder dan 
50 jaar (dit proefschrift).

5. Het is niet nodig om metanephrines te bepalen bij patiënten met een 
bijnierincidentaloom waarvan de precontrast CT-dichtheid 
≤10 Houns� eld Units is (dit proefschrift).

6. Een diagnostische strategie waarbij metanephrines alleen worden bepaald 
in het geval van een bijnierincidentaloom met een precontrast CT-dichtheid 
>10 Houns� eld Units leidt tot een kostenreductie (dit proefschrift).

7. Hemodynamische instabiliteit kan het beste worden weergegeven op een 
continue schaal waarbij rekening wordt gehouden met zowel hemodynamische
variabelen als de toegepaste interventie om afwijkingen van deze 
hemodynamische variabelen te corrigeren (dit proefschrift).

8. Preoperatieve voorbereiding van patiënten met een feochromocytoom of 
sympathisch paraganglioom met fenoxybenzamine leidt tot minder 
intraoperatieve hemodynamische instabiliteit in vergelijking met 
doxazosine (dit proefschrift).

9. Het pleidooi van sommigen om geen α-blokker meer voor te schrijven aan 
de patiënt die wordt voorbereid op de resectie van een feochromocytoom 
zal naar verwachting leiden tot een toenemend gebruik van β-blokkers 
door de anesthesioloog.

10. Alleen de allerwijsten en de allerdwaasten veranderen nooit van mening 
– Confucius.

11. Een weg is er niet, de weg wordt al gaande gemaakt – Antonio Machado.

Edward Buitenwerf, 09 oktober 2019
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