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Stellingenn bij het proefschrift van G.A.M. Tytgat 

Dee geneeskunde heeft zo een enorme ontwikkeling doorgemaakt dat er nagenoeg geen gezond 

menss meer is. (Aldous Huxley) 

MIBGG opname in trombocyten wordt zeer effectief geremd door SSRIs, in concentraties waarin 

dee MIBG opname in het neuroblastoom niet wordt beïnvloed. (Dit proefschrift) 

Rationelee geneeskunde en betaling per verrichting gaan niet samen. 

Maximalee MIBG accumulatie door het neuroblastoom wordt verkregen door korte incubaties met 

hogee concentraties. In de praktijk door korte infusieduur (bolus injectie, tot een 2 hrs infuus). 

(Smetss et al., 1991, inleiding dit proefschrift). 

Uitstijgenn boven de nivellering van kennis, van sociale bewogenheid, van medische menslievendheid 

iss een belangrijk levensmotto, (vrij naar Prof G.N.J. Tytgat) 

Alss meer promovendi, internationale concerns, etc, gerecycled papier zouden gebruiken, heb ik 

dee illusie dat de natuur hier wel bij zou varen. 

Alss niemand een mening heeft is het eenvoudig om eensgezind te blijven. 

Zeerr regelmatig moet er tijd zijn voor een goed glas champagne om het leven te vieren, ook 

zonderr aanleiding is er altijd voldoende aanleiding. 

Kinderenn mogen zich achter ons verschuilen, maar wij nooit achter de kinderen. 

Bijj patiënten met een matige [131IJMIBG opname in het neuroblastoom, zou het effect van 

predosingg met niet radioactief gelabeld MIBG voor de therapeutische injectie, geëvalueerd moeten 

worden.. Dit proefschrift, summary and conclusions). 




