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Stellingen
behorende bij het proefschrift

The influence of the sample matrix on
LC-MS/MS method development and
analytical performance
1.

Ook al lijkt het centrifugeren van bloed voor de bereiding van de hematocriet waarde van weinig wetenschappelijk niveau, toch is inzicht
in de impact van deze handeling van wetenschappelijk belang. (Dit
proefschrift)

2.

Het “hematocrieteffect” bij dried blood spot analyse kan door meer
parameters worden beïnvloed dan alleen de viscositeit van het bloed.
(Dit proefschrift)

3.

Bij een lineaire hematocriet correctie is het middel soms erger dan de
kwaal. (Dit proefschrift)

4.

De stabiliteit van de te meten component is afhankelijk van de matrix
waar het zich in bevindt. (Dit proefschrift)

5.

Als de analytische procedure niet kan voldoen aan de gestelde kaders,
zullen de kaders moeten voldoen aan de analytische procedure. (Dit
proefschrift)

6.

Voor het aantonen van drugs in een matrix kan de gevalideerde analytische grenswaarde een andere conclusie opleveren dan bij gebruik
van de consensus grenswaarde. (Dit proefschrift)

7.

Bij de gepersonaliseerde behandeling van de patiënt behoort ook de
gepersonaliseerde keuze van de te gebruiken matrix voor de analyse.
(Dit proefschrift)

8.

Voor een state-of-the-art laboratorium is alleen state-of-the-art apparatuur niet voldoende.

9.

Kennis is macht. Kennis delen is kracht.

10. Gaat zo voort en gij zult spinazie eten. (Klaas (Opa) Koster, naar een
bekend spreekwoord)
Remco Koster
Groningen, 25 september 2015

