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Stellingen 

De mogelijke toxiciteit van albumine verklaart mede de negatieve correlatie tussen Co 
opname in de hersenen en de klinische verbetering bij patienten met een beroerte 
(Linde et al. (1996) Acta Neurochir [Suppl} 19: 15-20 en dit proe.fschrift) 

2 De ratio van de vroege bloedconcentratie NAA vs de late bloedconcentratie van NSE 
kan een goede indicator zijn van (ir)reversibele schade na ischemie in de hersenen (Dit 
proefschrift) 

3 Opheldering over het exacte opnamemechanisme van Co voegt weinig toe aan de 
klinische mogelijkheden van Co-isotopen voor neuro-imaging (Dit proefschrift) 

4 Co-isotopen visualiseren bij ischemie van de hersenen de penumbra (Dit proefschr{fi) 

5 Door geen gebruik te maken van HMP AO-SPECT ter stratificatie van patienten met 
een beroerte voorafgaand aan trombiolytische therapie wordt de waarde van deze 
therapie onderschat (Alexandrov et al. (1996) J Nucl Med 37: 1259-1262) 

6 Gezien de rol van voedsel in onze "Mac Donalds" maatschappij lijkt het streven naar 
preventie van hart en vaatziekten via dieetveranderingen bij voorbaat gedoemd te 
mislukken. 

7 Het laten verrichten van nucleair geneeskundig onderzoek door niet daarvoor 
opgeleide specialisten heeft veel weg van je TV laten repareren door een automonteur. 

8 Het ontbreken van zoiets als "altematieve automonteurs" impliceert de absurditeit van 
het bestaan van de "altematieve geneeskunde" 

9 Als je wilt winnen, maakt het niet uit tegen wie je loot (J.C. Cruijff) 
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