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I. Een serummerker voor neuro-endocriene tumoren, gebaseerd op een polyclonale 
immunoassay gericht tegen verschillende chromogranines / secretogranines en tegen 
hun klievingsproducten, zal een betere sensitiviteit bieden, zonder verlies aan specifici
teit, dan een assay die alleen gericht is tegen chromogranine A. (Dit proefschrift) 

2. De verhoogde serumspiegels van chromogranine A bij kleine gastlinomen zijn het 
gevolg van hyperplasie van de neuroendocriene cellen van de maag. (Dit proefschrift) 

3. De prognose van een niet-endocriene tumor kan beïnvloed worden door de aanwezig
heid in de tumor van cellen met neuro-endocriene differentiatie, die in staat zijn om 
peptiden te produceren met groeimodulerend effect. (Dit proefschrift) 

4. Een zogenaamde paradoxale respons op een endocriene stimulatietest bij een patiënt 
met een tumor van de hypofysaire regio is niet specifiek voor een hypofyseadenoom, 
want kan ook veroorzaakt worden door het verstoren van de normale endocriene regel
mechanismen door een niet-endocriene tumor. (Dit proefschrift) 

5. Er bestaat weinig kans dat men een efficiënte medicamenteuze behandeling vindt voor 
klinisch niet -functionerende hypofyseadenomen. (Dit proefschrift) 

6. Insuline is verantwoordelijk voor de synchronisatie van de groei, de sexuele maturatie 
en de sexuele reproductie enerzijds en de voedingstoestand van het organisme ander
zijds. 

7. Er is een discrepantie tussen de medische mogelijkheden die men heeft om de compli
caties van diabetes mellitus te voorkomen en de slechte resultaten die doorgaans 
bereikt worden. 

8. De overheid moet een creatief beleid voeren om diabetespatiënten te stimuleren om 
jaarlijks een aantal preventieve onderzoeken te ondergaan. 

9. Het in de praktijk brengen van wat proefondervindelijk bewezen werd vonnt één van de 
grootste uitdagingen in de preventie van cardiovasculaire aandoeningen. 

10. Om artsen aan te zetten tot verandering van hun medisch handelen moet men dezelfde 
technieken gebntiken als bij educatie van patiënten. 

I I. Het is logischer om in de rijbewijswetgeving professioneel vracht - of personenvervoer te 
verbieden aan alle mannen jonger dan 30 jaar dan aan iedereen met diabetes mellitus. 

12. Voor de preventie van cardiovasculaire aandoeningen is Belgisch bier beter dan 
Hollandse genever of Franse wijn. 


