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Stellingen behorend bij het proefschrift

CONTRAST INDUCED NEPHROPATHY FOLLOWING INTRAVENOUS 
CONTRAST ENHANCED COMPUTED TOMOGRAPHY

1.  De incidentie van contrastnefropathie als gevolg van intraveneuze toediening van 

contrastmiddel tijdens CT scans is laag.

 Dit proefschrift

2.  Slechts een paar risicofactoren zijn gerelateerd aan contrastnefropathie na het intraveneus 

toedienen van contrastmiddel tijdens CT scans: nierinsufficiëntie, diabetes mellitus, maligniteiten, 

leeftijd > 65 jaar en gebruik van niet-steroïdale anti-inflammatoire geneesmiddelen. 

 Dit proefschrift

3.  Incidentie van risicopatiënten, contrastnefropathie, dialyse en sterfte na het intraveneus 

toedienen van contrastmiddel tijdens CT scans is laag.

 Dit proefschrift

4. I ntraveneus gebruik van contrastmiddel tijdens CT scans is een nefrotoxische risicofactor 

voor patiënten met een stabiele nierfunctie van minder dan 30 ml/min/1.72m2.

 Davenport et al.  Radiology. 2013;268(3):719–28.

5.  Er is een aanzienlijke variatie in de uitvoering van CIN preventie in Nederlandse ziekenhuizen, 

er is voornamelijk variatie in het  screenen om risicopatiënten te kunnen identificeren.

 Dit proefschrift

6.  Het screenen om risicopatiënten te identificeren zou (kosten) effectiever kunnen door 

gebruik te maken van vier risicofactoren: diabetes mellitus, urologische/nefrologische ziekte 

in de voorgeschiedenis, leeftijd >75 jaar en hartfalen. 

 Dit proefschrift

7.  De waarde van radiologisch onderzoek valt of staat met een wel overwogen en duidelijke 

vraagstelling.

8. Afkortingen hebben geen plaats in het intercollegiale consult.

9.  Radiologen moeten een prominentere plaats in nemen als het gaat om de communicatie 

met de patiënt.

10.  Principles are as important as facts. If you master the principles, you can make up the facts.

 Benjamin Felson

Shanna Ishira Moos


