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Stellingen proefschrift 

 

 

1. Cardiale betrokkenheid van systemische amyloidose kan één van de belangrijkste 

indicaties worden voor het gelijktijdig afbeelden van functionele en anatomische 

veranderingen door middel van een hybride PET/MRI scanner (hoofdstuk 1).  

 

2. Het visualiseren van cardiale sympathische innervatie door middel van [
123

I]-MIBG in 

een vroeg stadium van systemische amyloidose kan cardiale betrokkenheid van deze 

ziekte eerder aantonen dan echocardiografie (hoofdstuk 2).  

 

3. Aangezien de cardiomyocyt gevoeliger is voor een verhoogde sympathicus tonus dan 

voor verminderde perfusie, is het mogelijk dat voor de start van hemodialyse valt te 

voorspellen welke patiënten in een vroeg stadium myocardischemie of een -infarct 

ontwikkelen (hoofdstuk 4).  

 

4. De omvang van het defect in [
11

C]-mHED opname bij patiënten met ischemische 

cardiomyopathie verhoogt de kans op overlijden (hoofdstuk 5).  

 

5. Een verbetering in linkerventrikel ejectiefractie na zes maanden vanaf de start van 

cardiale resynchronisatie therapie gaat gepaard met een verbetering van cardiale 

sympathische innervatie (hoofdtuk 6).  

 

6. De PET tracer [
18

F]-FDOPA is sensitiever dan [
68

Ga]-gelabelde PET tracers voor het 

aantonen van myocardiale metastasen van neuroendocriene tumoren (hoofdstuk 7).  

 

7. Ondanks één casusbeschrijving wordt de tekst “(Everybodys’s got a) Hungry Heart” 

van Bruce Springsteen op geen enkele manier wetenschappelijk ondersteund.  

 

8. Wachten tot de zon opkomt is een manier om altijd weer het licht te zien. – Peter 

Slager 

 

9. Een mens kan niet gelukkig zijn als hij dat van een ander in de weg staat.  

 

10. Met de opkomst van sociale media is de uitspraak "I fear the day that technology will 

surpass our human interaction; the world will have a generation of idiots" van Albert 

Einstein langzaam werkelijkheid geworden.  

 

 


