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Stellingenn behorend bij het proefschrift 

Diagnosticc and treatment modalities 
inn carcinoid tumours 

Hannekee Zuetenhorst 
188 maart 2005 



1.. Botmetastasen van carcinoïden zijn het best te diagnostiseren met een botscan. 
DitDit proefschrift 

2.. Ook bij het ontbreken van klachten moet bij de behandeling van carcinoid patiënten 
gestreefdd worden naar het verlagen van de serotonine uitscheiding om carcinoid 
gerelateerdee hartziekte te voorkomen. 
DUDU proefschrift 

3.. Behalve de hoogte van serotonine waarden is ook de duur van de blootstelling aan 
dezee verhoogde waarden een belangrijke factor in het ontstaan van carcinoid 
gerelateerdee hartschade. 
DitDit proefschrift 

4.. De NT-proBNP waarde kan naast de echo van het hart gebruikt worden om gedurende 
dee follow-up van carcinoid patiënten hartschade te diagnostiseren. 
DitDit proefschrift 

5.. Een overnacht verzamelde portie urine kan de 24-uurs urine vervangen om de 5-HIAA 
waardenn te bepalen. 
DitDit proefschrift 

6.. De opname van 'i-MIB G in carcinoid tumoren neemt niet significant toe door 
behandelingg met Interferon. Voorbehandeling met farmacologische MIBG daarentegen 
vergroott deze opname significant. 
DitDit proefschrift 

7.. Pijnlijke huidmetastasen van carcinoid tumoren kunnen het beste behandeld worden 
middelss lokale excisie. 
DitDit proefschrift 

8.. De toename van kosten gepaard gaand met nieuwe behandelingen in de oncologie gaat 
helaass niet altijd samen met een evenredige stijging van het respons percentage. 

9.. De grootste frustratie van een automobilist is in een file te staan die niet op de radio 
genoemdd wordt. 

10.. Het aantal referenties is omgekeerd evenredig met de originaliteit van het artikel. 

11.. Het gewicht van de inhoud van een dokterjas is omgekeerd evenredig met de positie 
opp de carrière ladder van diegene die de jas draagt. 

12.. Het is niet mogelijk om de bij verkeersrotondes vaak gegeven opdracht "Geef 
spontaann uw richting aan" uit te voeren. 


