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Stellingen 

1. 18F-DOPA PET/CT is de eerste keus voor beeldvorming om catecholamine

producerende tumoren op te sporen. 

2. Endoscopische echografie is de meest gevoelige techniek om een eilandjesceltumor 

in de pancreas te lokaliseren. 

3. Bij patienten die langdurig somatostatine-analoog krijgen moeten regelmatig de 

bloedspiegels van de vetoplosbare vitamines gecontroleerd worden. 

4. Het glucose-verhogende effect van everolimus bij gemetastaseerde insulinomen 

wordt veroorzaakt door een direct anti-tumoreffect en een effect op de perifere 

insulinegevoeligheid. 

5. Patienten met uitgezaaide eilandjesceltumoren kunnen ook cardiale metastasen 

hebben. 

6. Betere behandeling van het gemetastaseerde carcinoid heeft geleid tot een lagere 

incidentie van de carcinoide hartziekte. 

7. Een rookverbod in de openbare ruimte reduceert de incidentie van het acuut 

coronair syndroom in niet-rokers en rokers. 

8. De frequente toepassing van medische beeldvorming leidt voor patienten tot een 

substantiele blootstelling aan straling met als gevolg een verhoogd risico op het 

ontwikkelen van kanker. 

9. Aspectparen van het Russische werkwoord moeten eerder als 2 verschillende 

woorden dan als 2 vormen van 1 woord beschouwd worden. 

10. Overal bereikbaar zijn is gelijk aan altijd gestoord kunnen worden. 

11. Nederlanders zouden beter met Duitsers overweg kunnen als ze niet tegen hen 

hoefden te voetballen. 

12. De echte kunst van het promoveren is het om de meningen van alle 

medeonderzoekers tot een geheel te combineren. 

13. Op hoge hakken overzie je de wereld beter. 
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