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STELLINGEN

1. Echografie zou bij kinderen met overgewicht ten aanzien van leververvetting alleen 

gebruikt moeten worden voor het uitsluiten van deze aandoening, niet voor het 

aantonen ervan (dit proefschrift).

2. De reproduceerbaarheid van MR elastografie wordt voornamelijk beïnvloed door het feit 

dat een herhaalde meting niet op exact dezelfde plaats wordt verricht (dit proefschrift).

3. Met zowel MR elastografie als Fibroscan kan bij een substantieel deel van de 

patiënten met virale hepatitis B en C een leverbiopt achterwege gelaten worden 

voor de beoordeling van leverfibrose (dit proefschrift).

4. De rol van MR elastografie voor de niet-invasieve beoordeling van leverfibrose zal 

voornamelijk aanvullend zijn op die van de Fibroscan (dit proefschrift).

5. Meting van lever-elasticiteit is waardevol bij patiënten met de ziekte van Gaucher 

(dit proefschrift).

6. Het nadeel van een referentiestandaard is dat het bijna onmogelijk is om aan te 

tonen dat een nieuwe techniek beter presteert dan deze referentiestandaard.

7. De helft van dit proefschrift dankt zijn bestaansrecht grotendeels aan het feit dat 

teveel mensen van jongs af aan teveel eten en te weinig bewegen.

8. Het is beter om ongeveer een antwoord op de juiste vraag te hebben, dan een exact 

antwoord op de onjuiste vraag (vrije vertaling, naar J. Turkey).  


