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‘Refining CT colonography methods’
Thierry Nicolas Boellaard

1.  Een bolus injectie intraveneus alfentanil (7.5μ/kg) zorgt voor een klinisch 
relevante daling van maximale pijn tijdens insufflatie bij CT-colografie en 
tevens voor een minder belastend CT-colografie onderzoek (dit proefschrift)

2. De stralingsdosis die wereldwijd werd gebruikt bij CT-colografie, is in 2011 
niet lager dan in 2007 (dit proefschrift)

3. Triage van extracolonische afwijkingen bij CT-colografie door 
röntgenlaboranten is na training niet effectief genoeg om toe te passen in 
de screeningspraktijk (dit proefschrift)

4. In vergelijking met glucagon hydrochloride geeft hyoscine butylscopalamine 
vaker een goed gedistendeerde dikke darm en gemiddeld een minder 
belastende CT-colografie procedure (dit proefschrift)

5.  Het is mogelijk om een beperkt voorbereide dikke darm bij CT-colografie 
driedimensionaal te beoordelen met een hoge sensitiviteit voor klinisch 
relevante poliepen (dit proefschrift)

6. Een hoge sensitiviteit voor detectie van colorectale tumoren is 
mogelijk middels dual-energy CT met intraveneus contrast en zonder 
darmvoorbereiding (dit proefschrift)

7. Het is aantrekkelijk, want afwisselend, om je als arts op een zo breed 
mogelijk werkterrein te manifesteren, maar voor optimale patiëntenzorg 
dienen we ons daarin te beperken en zoveel als binnen de mogelijkheden te 
subspecialiseren (Thierry Boellaard)

8. De overdracht- en onderwijsmomenten op de afdeling radiologie tijdens het 
promotieonderzoek vormen een goede voorbereiding op, en opmaat tot, de 
radiologie opleiding (Thierry Boellaard)

9. Success is the sum of a lot of small things correctly done (Fernand Point)

10. If we knew what it was we were doing, it would not be called research, 
would it? (Albert Einstein)


