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Stellingen behorend bij het proefschrift 
Evaluation of fluorescence measurement techniques for tumour detection in vivo 
12 januari 1999 

1. Fluorescentiemetingen in vivo kunnen, mits gecorrigeerd voor de geometrie van 
de meetopstelling en de optische eigenschappen, een belangrijk hulpmiddel zijn 
in farmacokinetische studies. 

2. De dubbele ratio techniek is geschikt voor tumordetectie in weefsels waarin 
tussen tumor en gezond weefsel verschillen in kleur en autofluorescentie bestaan. 
(dit proefschrift) 

3. De dubbele ratio techniek is niet geschikt voor bepaling van de farmacokinetiek 
van fluorescerende stoffen, (dit proefschrift) 

4. De dubbele ratio techniek kan gebruikt worden voor het bepalen van de dikte van 
een tumor in vivo, (dit proefschrift) 

5. De fluorescentieopbrengst uitgedrukt in de genormaliseerde fluorescentie ratio 
kan informatie geven over locale variaties in bindingstoestand van een 
fluorescerende stof in vivo, (dit proefschrift) 

6. De bepaling van de absolute concentratie van een fluorescerende stof in vivo is 
niet mogelijk zonder kennis van de fluorescentieopbrengst van de stof en van de 
autofluoroforen alsmede van de concentratie van de autofluoroforen. (dit 
proefschrift) 

7. Het aantal vrouwelijke natuurkundestudenten zal toenemen als het aantal 
vrouwelijke natuurkundedocenten op middelbare scholen en universiteiten 
toeneemt. 

8. Voor het houden van de maat in een symfonieorkest is de contrabas net zo 
belangrijk als de dirigent. 

Anne Saarnak 
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