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Stellingen behorend bij het proefschrift

Quantitative contrast-enhanced MRI of the
microvasculature

Marlies Oostendorp
15 januari 2010

1. Absolute kwantificatie van beeldcontrast in moleculaire MRI levert een objec-
tieve maat voor de angiogene activiteit in tumoren en in hartinfarcten. Hiermee
kan het effect van nieuwe medicatie nauwkeurig en al vroeg in de tijd worden
vervolgd – Dit proefschrift

2. De combinatie van moleculaire MRI, dynamisch contrastversterkte MRI en far-
macokinetische modellering levert unieke informatie op over de verspreiding van
het contrastmiddel en over de angiogene activiteit in tumoren – Dit proefschrift

3. Met MR vessel size imaging is het niet mogelijk om een realistische schatting te
geven van de lokale vaatdiameter en het bloedvolume in tumoren of skeletspieren
– Dit proefschrift

4. Vierentwintig uur na ischemie-reperfusie schade in de nier is nog steeds een
verminderde oxygenatie en doorbloeding waarneembaar met kwantitatieve MRI
technieken – Dit proefschrift

5. Een goede biotechnicus is onmisbaar: het is beter voor de dieren, beter voor
de resultaten en, zeker niet in de laatste plaats, beter voor de nachtrust van de
promovendus

6. Voor een "Hollander" zou promoveren in Maastricht ook moeten tellen als
buitenlandervaring

7. Het maken van een "custom-made sample holder" is vaak beter te omschrijven
als "creatief met karton"

8. De lengte van een artikel of presentatie houdt geen verband met de tijd die er
voor nodig is om hem te maken

9. Het zou een hoop dubbel werk schelen als negatieve resultaten ook werden
gepubliceerd

10. In dit onderzoek zijn er eigenlijk maar twee soorten vragen: wat is het en waarom
kleurt het (niet) aan? (met dank aan Karolien)

11. Beter eigenwijs dan helemaal geen zelfvertrouwen – Loesje




