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STELLINGEN

Magnetic Resonance Imaging in Juvenile Idiopathic Arthritis 
diagnosis and follow-up, beyond imagination

Robert Hemke

1.  De knie kan worden beschouwd als een geschikt target-joint voor de evaluatie van  

 ziekteactiviteit in juveniele idiopathische artritis. (dit proefschrift)

2.  Het JAMRIS systeem is een betrouwbaar en gemakkelijk te gebruiken uitkomstmaat bij 

 kinderen met juveniele idiopathische artritis. (dit proefschrift)

3.  Het JAMRIS systeem is een gevoelige methode voor de evaluatie van respons op therapie 

 bij juveniele idiopathische artritis patiënten. (dit proefschrift) 

4.  Het gebruik van een intraveneus contrastmiddel is uiterst belangrijk voor het 

 betrouwbaar evalueren van synovitis in juveniele idiopathische artritis. (dit proefschrift)

5.  Aangezien bij meer dan 35% van de patiënten met inactieve ziekte op MRI synovitis  

 aanwezig blijkt, dient het gebruik van MRI overwogen te worden voordat substantiële 

 medicatie veranderingen worden doorgevoerd. (dit proefschrift)

6.  Het gebruik van de pixel-by-pixel DCE-MRI techniek als een objectieve en kwantitatieve 

 uitkomstmaat in juveniele idiopathische artritis is veelbelovend. (dit proefschrift)

7.  True ignorance is not the absence of knowledge but the refusal to acquire it. (Karl Popper)

8.  Door het aanbieden van promotieplekken aan medisch studenten haal je niet alleen 

 goedkope, maar bovenal zeer gemotiveerde en onbevangen talenten in huis. 

9.  Wie zich alles herinnert, leeft op den duur alleen nog maar in en voor het verleden.   

 (Friedrich Nietzsche)

10. Werkdruk is een persoonsgebonden fenomeen.


