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 Stellingen      Advances in MRI of the colon and pelvic floor. 

 

1. De accuratesse van MR colografie voor de detectie van grote darmpoliepen is vergelijkbaar 
met de accuratesse van CT colografie voor deze laesies. (dit proefschrift) 

2. Het ontbreekt MR colografie aan substantieel wetenschappelijk bewijs over de accuratesse 
van deze techniek voor de detectie van middelgrote darmpoliepen. (dit proefschrift)  

3. Het inzetten van radiologisch laboranten als beoordelaar voor double reading van MR 
colografie heeft waarschijnlijk geen toegevoegde diagnostische waarde. (dit proefschrift) 

4. Een beperkte darmvoorbereiding en een colondistensie methode middels CO2, zoals  
succesvol toegepast bij CT colografie, zijn eveneens toepasbaar bij MR colografie. (dit 
proefschrift)   

5. Dynamische MRI van de bekkenbodem heeft onvoldoende correlatie met lichamelijk 
onderzoek en bekkenbodemklachten en heeft zodoende mogelijk weinig additionele 
diagnostische waarde in de klinische praktijk. (dit proefschrift)  

6. 3.0 Tesla DTI met vezeltractografie maakt de visualisatie mogelijk van de normale vrouwelijke 
bekkenbodem musculatuur. (dit proefschrift)   

7. 3.0 Tesla DTI met vezeltractografie van de vrouwelijke bekkenbodem is (nog) onvoldoende in 
staat om spierschade te identificeren. (dit proefschrift)   

8. Voor bekkenbodemtraining bij urine-incontinentie geldt: oefening baart kunst. 

9. Part-time promoveren is een full-time job. (Rodenburg) 

10. Echt crisis is het pas wanneer we geen wijn meer hebben om bij het water te doen. (Gerd de 
Ley) 


