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Stellingen bijbehorende het proefschrift:
18F-FDG PET/CT in fever and inflammation of unknown origin

Inflammatie van onbekende origine verdient dezelfde diagnostische ‘zorg’ als koorts 
van onbekende origine.                                                                                   

Dit proefschrift

18F-FDG PET/CT is een effectief beeldvormend onderzoek bij koorts en inflammatie 
van onbekende origine, dat  richting geeft aan verdere diagnostiek en onnodige, dure 
en invasieve onderzoeken kan vermijden.

Dit proefschrift

Het overwegen van 18F-FDG PET/CT in geval van inflammatie van onbekende origine 
aan de hand van de hoogte van de CRP waarden verdient de voorkeur, boven BSE 
waarden.

Dit proefschrift

Klinische verdenking grote vaten vasculitis is semantiek voor inflammatie van 
onbekende origine. 

Dit proefschrift

Voor 18F-FDG PET/CT aangetoonde ‘giant cell arteritis’ of ‘Takayasu arteritis’ is het 
overbodig om te classificeren op leeftijd.

Dit proefschrift

Voor Oranje koorts volstaat een ‘wait-and see’ beleid.

Hoe minder feiten, hoe sterker de overtuiging.
Arnold H. Glasow

Naast PubMed heeft de geneeskunde er met de PET/CT een sterke zoekmachine bij.

Voor de amateur wielrenner is een ‘hoogte stage’ een verslavende en legitieme vorm 
van erythropoietine verhoging. 

Het maken van een proefschrift lijkt soms op een sporttraining;
“Dit is niet zwaar; dit is gewoon minder licht”

Robert Akse, coach Leeuwarden


