STELLINGEN
Behorende bij het proefschrift
PEPTIDE RECEPTOR RADIONUCLIDE 'THERAPY

1.

Peptide receptor radionuclide therapie met octreotide resulteert in een significante groeidaling van
somatostatinereceptor-positieve tumoren bij de rat. (Dit proefschrift)

2.

Resectie van een dee] van de lever resulteert in versterkte tumorgroei in de regenererende restlever. De
intensiteit van deze groeistimulatie is afhankelijk van de uitgebreidheid van de resectie.
(Dit proefschrift)

3.

Sornatostatine receptor scintigrafie heeft een hogere sensitiviteit dan conventionele diagnostiek bij de
detectie en stagering van patienten met levennetastasen van neuro-endocriene tumoren.
(Dit proefschrift)

4.

Meer dan tachtig procent van de patienten met levennetastasen van neuro-endocriene tumoren heeft ook
metastasen buiten de lever en komt derhalve niet in aanmerking voor curatieve leverresectie.
(Dit proefschrift)

5.

In de oncoiogie is peptide receptor radionuclide tberapie een unieke behandeling.

6.

Tijdens Euro2000 werden in de dertien ziekenhuizen in de regio Rotterdam slechts 54 patienten
behandeld voor letsels gerelateerd aan het voetbaitoemooi in ons land. De preventieve uitgave van
enkele miljoenen voor medische zorg in de regio zijn desondanks terecht geweest.

7.

"Jk wil niets, maar bet staat vast dat het een meisje wordt. Echte mannen laijgen dochters."
(Harry Mulish, De ontdekking van de heme] pg. 266.)

8.

Een proefschrift uit betjaar 1999 is binnen 365 dagen afgeschreven als uit de vorige eeuw.
Een proefscbrift uit bet jaar 2000 is al snel een proefschrift uit het jaar nul.

9.

Een regering die scooterrijders zonder helm laat rijden en het probleem van te hard rijdende brommers
aplast door ze op de rijbaan naast auto's en vrachtwagens te laten rijden zou per direct meer geld
beschikbaar moeten stellen vaar de traumazarg.

10. Het rekeningrijden komt er waarschijnlijk uit winstbejag en niet am het fileprobleem te reduceren. Dit
blijkt uit het feit dat ook motorrijders moeten betalen.
II. Het blijkt dat iemand die doorgaans bij degradatiekandidaten op de bank zit uitstekend in staat is am een
prometiekandidaat te coachen.
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