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Stellingen
HER2 beeldvorming is een potentiele vroege voorspellende
biomarker van anti-HER2 antikankertherapie.
Dit proefschrift
Met HER2 PET kunnen HER2 positieve metastasen in de lever,
long, het bot en de hersenen afgebeeld warden.
Dit proefschrift
Onderzoek moet uitwijzen of het zinvol is om trastuzumab hoger
te doseren bij patienten met een groat tumorvolume.
Dit proefschrift
Optimale 'huisvesting' van eiwit producerende cellen zorgt voor
een hoge productie van recombinant geproduceerde eiwitten.
Dit proefschrift
Een ziekenhuisapotheker functioneert optimaal wanneer deze
aan het eind van de keten geen fout meer kan ontdekken.
De intensiteit waarmee geneesmiddel doseringscontroles warden
uitgevoerd, zou evenredig moeten zijn met de toxiciteit van de
stof.
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De aanduiding 'small molecules' als specifieke aanduiding voor
tyrosine kinase inhibitors is vreemd, aangezien meer dan 80%
van alle geneesmiddelen kleiner is dan 450 Dalton.
Wanneer de verdubbeling van de computercapaciteit per 2 jaar
(wet van Moore) stopt, zullen de menselijke vooruitgang en
economische groei vertragen.
Methaan, vrijkomend uit smeltend permafrost, is het vuurtje
onder een opwarmende aarde.
Schuur et al, nature 2009; Zimov et al, Science 2006;
Intergovernmental panel on climate change 2010.
Besparingen zijn doorgaans omgekeerd evenredig met het aantal
bezuinigingscommissies dat is ingesteld.
Het doel van een conventionele fotocamera en een PET-camera is
vaak hetzelfde: beide proberen het 'innerlijk' van de mens vast te
leggen.

