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STELLINGEN BIJ HET PROEFSCHRIFT 
 

123I-mIBG assessed cardiac sympathetic activity: 
standardizing towards clinical implementation 

 
 

1. Bij cardiale ¹²³I-mIBG scintigrafie heeft het gebruik van ME collimatoren de voorkeur 

boven het gebruik van LEHR collimatoren. (dit proefschrift) 

2. In het bepalen van de hart-mediastinale (H/M) ratio zorgt een vooraf gedefinieerde 

mediastinale regio van interesse (ROI) voor minder inter- en intra-observer variabiliteit. 

(dit proefschrift) 

3. Verandering in cardiale en mediastinale counts is niet gerelateerd aan intravasculaire 

¹²³I-mIBG spiegels. (dit proefschrift) 

4. Semi-kwantitatieve cardiale ¹²³I-mIBG parameters zijn onafhankelijk van nierfunctie en 

zijn een betere voorspeller van cardiale events dan nierfunctie. (dit proefschrift) 

5. In patiënten met stabiel chronisch hartfalen zijn cardiale sympathische activiteit en 

inflammatie niet geassocieerd, maar beide hebben wel onafhankelijke prognostische 

waarde. (dit proefschrift) 

6. De late H/M ratio is niet alleen een dichotome voorspeller van cardiale events, maar heeft, 

behoudens voor het voorspellen van aritmieën, vooral ook voorspellende waarde over het 

volledige bereik van uitkomstwaarden. (dit proefschrift) 

7. Hartfalen patiënten met een intermediaire late H/M ratio hebben het meeste baat bij een 

ICD implantatie ter primaire preventie. (dit proefschrift) 

8. Gestandaardiseerde H/M ratio’s verkregen door cross-kalibratie zijn essentieel voor de 

universele implementatie van cardiale ¹²³I-mIBG scintigrafie in patiënten met chronisch 

hartfalen. (dit proefschrift) 

9. 22q11.2 DS patiënten hebben een normale cardiale sympathische activiteit. (dit proefschrift) 
 

10. Assumption is the mother of all fuckups. (E. McGill, Under Siege 2) 
 

11. Imagination is more important than knowledge. (A. Einstein) 
 

12. Betere communicatie tussen arts en patiënten zou heel wat leed kunnen voorkomen. 


