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Stellingen behorend bij het proefschrift

Towards quantitative magnetic resonance 

 assessment in parenchymal liver disease

1. Levervetpercentages bepaald met non-invasieve MRI en 1H-MR Spectroscopie correleren beter met 
de referentiestandaard biochemisch bepaalde levervetgehaltes dan de histologische beoordeling van 
een invasief leverbiopt.
—Dit proefschrift.

2. Door te corrigeren voor verstorende factoren en de vetsignaalfracties om te zetten in vetmassafrac-
ties kan met 1H-MR Spectroscopie het levervetpercentage accuraat kwantitatief bepaald worden.
—Dit proefschrift.

3. De diagnostische accuratesse van MRI of 1H-MR Spectroscopie ten aanzien van het vaststellen van 
steatose is uitstekend in cohorten met relatief hoge levervetpercentages maar blijkt beperkter in 
cohorten met levervetpercentages rondom de veronderstelde afkappunten.
—Dit proefschrift.

4. MR Elastografie is een robuuste methode met een hoge interbeoordelaarsovereenkomst en is mede 
daardoor geschikt als alternatief voor het leverbiopt voor de fibrose-stadiering bij patiënten met 
leverziekten.
—Dit proefschrift.

5. Van de drie meest gebruikte MRI methoden voor het meten van het leverijzergehalte is de 
 R2*-methode vrijwel altijd succesvol en verdient met diens hoge interbeoordelaarsovereenkomst de 
voorkeur boven de Gandon- en de R2-methodes.
—Dit proefschrift.

6.  31P-MR Spectroscopische beeldvorming met de AMESING MRSI methode maakt het mogelijk om op 
7T én op 3T op non-invasieve wijze gelokaliseerde informatie over metabole processen te verkrijgen. 
—Dit proefschrift.

7. Bij het ontwerpen, testen, valideren en implementeren van nieuwe MRI methoden dient de beoogde 
klinische toepassing nimmer uit het oog verloren te worden.

8. De abdominaal radioloog dient zich— conform competentie Me8 van de nieuwe, geïntegreerde 
Radiologie / Nucleaire Geneeskunde opleiding—ook te bekwamen in kwantitatieve MR van de lever 
om zo een totaalbeeld van laesie of ziekte én achtergrondlever te kunnen geven.

9. De differentiatie van radiologen “nieuwe stijl” versterkt de positie van de toekomstige radioloog en 
zou aangevuld kunnen worden met klinische keuzestages tijdens de differentiatieperiode.

10.  Binnen de opleiding tot medisch specialist dient meer tijd en aandacht te komen voor communicatie-
training, hetgeen zowel het intercollegiaal als patiëntcontact ten goede zal komen.

Jurgen Henk Runge, 13 februari 2015


