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Stellingen: 

 

 

1. MRI en 1H-MRS zijn de meest nauwkeurige non-invasieve diagnostische technieken 

voor detectie van lever steatose 

 Dit proefschrift 

 

2. 1H-MRS is een zeer reproduceerbare non-invasieve techniek om de hoeveelheid 

levervet te kwantificeren, wat van waarde is bij follow-up studies. 

 Dit proefschrift 

 

3. Met 1H-MRS op een klinische 3.0 Tesla MR scanner kunnen onverzadigde vetzuren 

worden gemeten en kan dus non-invasief informatie worden verkregen over de 

vetsamenstelling in de lever. 

 Dit proefschrift 

 

4. 1H-MRS in proefdieren biedt goede mogelijkheden om meer experimenteel onderzoek 

te verrichten naar leversteatose. Naast dierexperimentele MR opstellingen, blijkt 1H-MRS 

ook goed mogelijk te zijn met een klinische 3.0 Tesla MR scanner. 

 Dit proefschrift 

 

5. 1H-MRS in een open klinische MR scanner kan gebruikt worden om leversteatose te 

kwantificeren bij morbide obese patiënten die niet in standaard cilindrische MR scanners 

passen.  

 Dit proefschrift 

 

6. MR technieken voor het meten van leversteatose dienen gestandaardiseerd te worden 

als ze in de klinische praktijk toepassing willen vinden. 

 Dit proefschrift 

 

7. Er is voldoende evidence om MR technieken meer te gaan gebruiken voor de detectie 

van leversteatose in de klinische praktijk. Echter vooralsnog lijkt vervanging van gouden 

standaard leverbiopsie nog een brug te ver.  

 Dit proefschrift 

 

8. Het is onterecht dat leversteatose gebagatelliseerd wordt. Leversteatose is 

vergelijkbaar met een aandoening als hypertensie waarbij potentiële ernstige gevolgen 

pas op langere termijn optreden.  



9. “If we know what we were doing, it would not be called research, would it?” 

 Albert Einstein 

 

10. Voor het behoud van een evenwichtige verdeling tussen mannelijke en vrouwelijke 

artsen op de werkvloer zou overwogen kunnen worden de instroom van vrouwelijke 

kandidaten voor de studie geneeskunde te beperken.  

 

11. De gedachte dat consumptie alsmaar moet stijgen om economische groei te blijven 

bewerkstelligen heeft inherent bijgedragen aan het ontstaan van de obesitas epidemie. 

 

12. We staan slechts aan het begin van de obesitas problematiek. Obesitas zal een grote 

rol gaan spelen op medisch, maatschappelijk en economisch gebied.  

 

13. Nonalcoholic fatty liver disease (NAFLD) is een aandoening die duidelijk het genetisch 

onvermogen van de Homo Sapiens aangeeft om met overvoeding en gebrek aan 

lichaamsbeweging om te gaan.  

 

14. “Wie zichzelf spaart ontvangt nooit rente”      

 Cornelis van Hout 

 

 


