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Stellingenn bij het proefschrift 

Nuclearr Gastroenterology 

Novell Techniques in Clinical and Experimental Gastrointestinal Motility, IBD 

andd Hepatology 

1.. De maagontlediging van vast voedsel is bij vrouwen trager dan bij mannen. 

2.. Er is geen geslachtsgebonden verschil in dunnedarm transittijd voor vast of 
vloeibaarr voedsel. Daarnaast is de dunnedarm transittijd voor vast en vloeibaar 
voedsell  identiek. 

3.. Met behulp van pinholescinügrafie is het mogelijk om de maagondediging bij de 
muiss als diervriendelijk proefdiermodel voor maagdarm motiliteitsonderzoek te 
gebruiken. . 

4.. Het volume van de maag kan scintigrafisch betrouwbaar gemeten worden. Of de 
maagaccommodatiee in fysiologische omstandigheden gemeten kan worden blijf t 
eenn punt van discussie. 

5.. De mate en de uitgebreidheid van een exacerbarie van coliris ulcerosa kunnen 
betrouwbaarr in beeld worden gebracht met een wittebloedcel scintigrafie. 

6.. Het hominggedrag van geactiveerde lymfocyten kan in proefdieren in vivo worden 
onderzochtt met behulp van pinhole SPECT. 

7.. De globale en regionale leverfunctie kan met een lever- en galwegscintigrafie 
betrouwbaarr worden gemeten. 

8.. De betekenis van de letter "R" in ALARA is niet noodzakelijkerwijze dezelfde 
voorr verschillende beroepsgroepen. 

9.. Het gebruik van proefdieren in de nucleaire geneeskunde leidt tot een 
verminderingg van het totaal aantal gebruikte proefdieren. 

10.. Als de liefde van een vrouw ook door de maag zou gaan, zou ze de mogelijkheid 
hebbenn er langer van te genieten. 

11.. Zolang de mens blijf t eten en drinken is er plaats voor nucleaire gastroenterologie. 

12.. Er is niets zo natuurlijk als straling. 

13.. Een mooie scintigrafische casus is meestal een lichtend voorbeeld. 




