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STELLINGEN 

behorende bij het proefschrift 

NEUROENDOCRINE BIOMARKERS IN CLINICAL CHEMISTRY 
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METHOD DEVELOPEMENT AND CLINICAL VALIDATION OF AUTOMATED LC-MS/MS METHODS 

1) Koppeling en automatisering van de monstervoorbewerking vergroot de mogelijkheden 
van LC-MS/MS. (dit proefschrift) 

2) Toepassing van XLC-MS/MS leidt tot verbetering van de juistheid, precisie, gevoeligheid en 
efficientie bij de analyse van biomarkers met een laag molecuul gewicht.. (dit proefschrift) 

3) Met het beschikbaar komen van massaspectrometrische analyses voor routinematig 
gebruik, dienen immunoassays ontraden te warden voor de analyse van biomarkers, 
waarvan bekend is dat ze gestoord warden door moleculen met een vergelijkbare 
structuur. 

4) Bij de aanvraag en beoordeling van laboratoriumtesten van gedeconjugeerde 
catecholaminen en metanefrinen dient rekening te warden gehouden met de invloed van 
catecholamine-bevattende voedingsmiddelen. (dit proefschrift) 

5) Omdat vrij in plasma circulerende metanefrinen niet warden beTnvloed door 
dieetsamenstelling heeft deze test de voorkeur boven urine metanefrinen en 
catecholaminen bij de biochemische diagnose van feochromocytoom. (dit proefschrift) 

6) Met het beschikbaar zijn van een betrouwbare bepaling voor vrij 3-MT in plasma zijn er 
nieuwe mogelijkheden voor de biochemische diagnostiek van het paraganglioom en 
neuroblastoom. (dit proefschrift) 

7) Polymorfisme in de serotonine transporter is van invloed op de concentratie vrij in plasma 
circulerend serotonine in patienten met serotonine producerende carcinoid tumoren. 

8) De effecten van overmatige ananas, banaan en walnoot consumptie op sociaal 
functioneren binnen een laboratoriumafdeling dient, net zoals de effecten hiervan op 
biochemische resultaten, niet onderschat te warden. 

9) Met XLC-MS/MS gaat alles automatisch maar niets vanzelf. 

10) Hoewel halverwege de berg het uitzicht ook mooi is, blijft de top toch altijd het doel. 

11) Sportieve inspanning leidt tot geestelijke ontspanning. 

12) Positief zijn zit in je bloed. 

13) lk praat niet te snel, je luistert te langzaam. (Loesje) 

Helma de Jong 
Groningen, 7 april 2010 
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