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Abbreviations

ADC  - Apparent diffusion coefficient
CDAI  - Crohn’s disease activity index
CDEIS  - Crohn’s disease endoscopic index of severity
CDMI  - Crohn disease MRI index
CRP  - C-reactive protein
CT  - Computed tomography
DCE  - Dynamic contrast-enhanced
DWI  - Diffusion weighted imaging
ECCO  - European Crohn’s and colitis organisation 
ESGAR  -  European society of gastrointestinal and abdominal 

radiology
FOV  - Field of view
GEE  - Generalised estimating equation
HBI  - Harvey Bradshaw index
IBD  - Inflammatory bowel diseases
ICC  - Intraclass correlation coefficient
ISI  - Initial slope of increase
IV  - Intravenous
MaRIA  - Magnetic resonance index of activity
ME  - Maximum enhancement
MRI  - Magnetic resonance imaging
PET  - Positron emission tomography
ROI  - Region of interest
TNF  - Tumor necrosis factor
TTP  - Time-to-peak
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Dankwoord

Veel mensen hebben mee geholpen met de totstandkoming van dit proefschrift. 
Allereerst wil ik alle patiënten bedanken die mee hebben gedaan aan een van de 
studies, zonder hun medewerking waren deze studies nooit gelukt. Daarnaast zou ik 
graag een aantal mensen in het bijzonder willen bedanken:

Mijn promotoren, prof. dr. J. Stoker en prof. dr. ir. L.J. van Vliet.
Beste Jaap, met jouw kennis en inzet ben jij een ideale begeleider voor een 
promovendus. Gedurende mijn gehele promotietraject kan ik me geen onbeantwoorde 
vraag of email herinneren en dat bijna altijd binnen 24u. Daarbij was je altijd kritisch 
in combinatie met een positieve houding, waardoor ik het altijd erg plezierig en 
leerzaam heb gevonden om met je te werken.
Beste Lucas, de vele vergaderingen met de VIGOR groep waren altijd diverse, 
interessante en ook zeer leuke bijeenkomsten waarbij ik het altijd prettig vond om 
met jou en jouw groep van gedachte te wisselen over de technische ontwikkelingen 
die er nodig waren om de beeldvorming verder te brengen. Het is mij een eer dat je 
mijn promotor hebt willen zijn.

Mijn co-promotoren, dr. C.Y. Ponsioen en dr. F.M. Vos.
Beste Cyriel, met jouw humor, cynisme en gedrevenheid heb ik het ontzettend leuk 
gevonden om met je te werken. Dankzij jou heb ik me vanaf het begin geen zorgen 
hoeven te maken over het grootste probleem van de meeste promovendi; inclusies. 
Daarnaast heb ik met veel plezier met jouw scopieën meegekeken, meegedaan met 
de IBD bespreking en veel van het MDL vak geleerd.
Beste Frans, menig ochtend is voor jou en mij begonnen met een gezamenlijke koffie, 
waarbij we naast het VIGOR project, de sport uitgebreid konden bespreken. Zowel 
dat eerste als dat laatste kon er nog wel eens voor zorgen dat we zo een half uur op 
de gang stonden te praten. Ons korte lijntje was voor mij heel prettig en onmisbaar 
gedurende mijn promotietijd. Ik heb veel bewondering hoe jij twee verschillende 
werelden, de TU en het AMC, zo goed kan beschrijven en combineren. En dat altijd 
op een rustige en zeer prettige manier. 

De leden van mijn promotiecommissie voor het beoordelen van mijn proefschrift.
prof. dr. J.S. Laméris, het was mij een eer om onderzoek te komen doen op uw 
afdeling en daarna als arts-assistent werkzaam te zijn. 
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Prof. dr. G.R.A.M. D´Haens en prof. dr. W.A.Bemelman, bedankt voor de medewerking 
en inclusies voor de verschillende studies en de leerzame momenten op de IBD 
besprekingen.
Dr. J.B.C.M. Puylaert, uw enthousiasme en didactische uurtjes tijdens en ook na mijn 
co-schappen zijn een voorbeeld voor veel studenten en assistenten en hebben me 
ontzettend enthousiast gemaakt voor ons vak. 
Dr. B. van Oldenburg, hartelijk dank voor het toetsen van mijn proefschrift en 
plaatsnemen in de commissie.

Mijn mede-auteurs van de artikelen in dit proefschrift en in het bijzonder dr. Bipat.
Beste Shandra, dankzij jouw hulp waren statistische problemen binnen no-time 
opgelost. Jouw strakke deadlines zorgde er voor dat ik ontzettende vaart kon maken 
en ook dat jij me soms wat wilde aandoen. Maar ik wist dat ik altijd op jouw advies 
en steun kon rekenen.

The whole VIGOR++ group, for their input, the very interesting meetings and pleasant 
collaboration.

Mijn directe collega´s van G1, met wie ik de onderzoeksperikelen heb gedeeld en 
vooral plezier heb gehad;
Sjoerd, de maandagochtend was altijd gezellig om te beginnen met de evaluatie van 
het (sport)weekend tussen ons twee. Ik heb ontzettend geluk gehad dat wij tegelijk 
begonnen en ook nog bij elkaar werden ingedeeld op de kamer, want vanaf begin 
tot eind hebben we een fantastische tijd gehad samen. Ik heb er bewondering voor 
hoe goed je alle activiteiten combineert en ben trots dat je straks naast me staat als 
paranimf. Dan weet jij ook, MRI bij Crohn is heel 2014!
Marije, Joppe, Manon, Franceline, Sanna, Marjolein, Margriet, Martine, Anneloes, 
Henk-Jan, Cheima, Tanja, Thierry, Robert, Jurgen, Anneke, Olvert, Jordi, Anne, Shira, 
Isha, Charlotte, Nus, Laura en Floortje voor alle gezelligheid en steun op G1. Carl, je 
kwam als student en was direct een aanwinst voor onze groep. Je nieuwsgierigheid 
heeft je binnen een jaar tot expert gemaakt en ik vind het onwijs mooi dat ik het 
VIGOR project aan jou heb kunnen overdragen; het is absoluut in goede handen. 
Annemarie, Mirjam, Wiola, Ann-Sophie, Marieke en Anneke voor het regelen en 
coördineren van alle research.

Alle radiologie assistenten, dank voor al het plezier en gezelligheid op de werkvloer, 
borrels en wintersport!
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Alle radiologen van het AMC, in het bijzonder Yung Nio, Banafsche Mearadji en Marc 
Engelbrecht voor jullie inzet bij het scoren van mijn studies, en de opleiders Otto van 
Delden en Anje Spijkerboer, veel dank voor jullie interesse en begeleiding tijdens de 
opleiding.

Aart Nederveen en Cristina Lavini, jullie hulp is ontzettend belangrijk geweest voor 
mijn studies.

Wouter Veldhuis, voor je plezierige, snelle en adequate samenwerking voor onze app.

Alle MRI-laboranten van het AMC, die patiënten hebben voorbereid, mij hebben 
geholpen of voor mij hebben gescand, heel erg bedankt voor jullie plezierige hulp 
hierbij!

De dames van de MRI planning en in het bijzonder Peggy en Rina, die altijd bereid 
waren mijn patiënten een goed plekje te geven in het rooster.

De IT-mannen, Jan, Jean-Paul en Martin, die me hebben geholpen met IT problemen. 
En specifiek Jan, dankzij jouw hulp heb ik de 125 scans voor de MRE cursus kunnen 
selecteren.

De IBD-onderzoekers, bedankt voor de samenwerking en gezelligheid tijdens de IBD 
uitjes en besprekingen.

De APROVE-groep, voor het plezier en steun tijdens onze promotietijd. En specifiek 
de redactie groep waarmee we ons boek “Promoveren doe je zo!” hebben geschreven.

Mijn goede vrienden, huis-, club- en teamgenoten, voor jullie interesse in mijn werk 
en bereidheid om mijn onderzoek te begrijpen. In het bijzonder Ernst Jan, samen 
hebben we bijna synchroom onze studie doorlopen waarna jij je geluk op Stanford 
ging beproeven en ik in Londen. Via een bijzondere tijd in Den Haag tegelijk naar 
Amsterdam waar we nu elkaars paranimfen zullen zijn. Ik kijk uit naar je promotie en 
weet zeker dat jouw creativiteit je nog ver gaat brengen.

Gerard, Yvonne, Anne, Gianni en Evelien, ik ben blij dat ik zo’n leuke schoonfamilie 
heb. Jullie zijn altijd enthousiast, geïnteresseerd en bereid te helpen. Ik hoop dat we 
nog veel beachvolleybaltoernooien mogen spelen en winnen.
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Lieve familie, ik ben ontzettend blij met zo´n grote gezellige groep aan ooms, tantes, 
neefjes en nichtjes. In het bijzonder oma, ik vind het fantastisch dat u nog altijd zo 
scherp bent en mijn promotie mee kan maken. Ik hoop samen met u van deze dag 
te genieten. 
Lieve pap, je bent een perfect voorbeeld voor mij met jouw humor, levenstijl en 
enthousiasme voor al je activiteiten en je vak. Toen ik elf was zag ik jouw promotie en 
zei ik; dit zou ik ook wel willen! Dat moment komt nu wel heel dicht bij... Lieve mam, 
jouw liefde voor ons was altijd merkbaar en zonder grenzen. Je combineerde heel 
veel en altijd kwamen wij op de eerste plek. Samen met pap heb je er voor gezorgd 
dat we nooit iets te kort zijn gekomen. Sas en Kas, ik kon al bij jullie aankloppen 
midden in de nacht als student. Dat zal ik nu niet meer snel doen, maar ik weet dat 
jullie altijd klaar staan, ook tegenwoordig met jullie twee lieve kleintjes. Tjeerd en 
Serana, het is mooi om te zien hoe gelukkig jullie samen zijn met Sebas. We hebben 
mooie hockey, ski en persoonlijke momenten gehad de afgelopen jaren, hopelijk 
blijft dat altijd zo bestaan. Lieve Eef, ik heb er bewondering voor hoe goed je alles 
doet en combineert. Je wordt maar slimmer en slimmer, maar blijft mijn kleine zusje. 
Blijf vooral vaak langskomen!

Lieve lieve Mariek, iedere dag met jou is een feest! Dank voor al je liefde, hulp, 
enthousiasme en steun. Het is heerlijk om met iemand zo veel te kunnen lachen 
en gemeenschappelijk te hebben. We gaan nog heel veel mooie momenten samen 
meemaken!
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Workload
General courses Year  (ECTS)
AMC World of Science 2011 0.7
Good Clinical Practice - BROK  2011 0.9
Scientific writing 2011 1.5
Pubmed 2011 0.2
Practical biostatistics 2012 1.1

Seminars and workshops
Advances in MRI, TU Eindhoven 2011 0.4
VIGOR++ workshop, UC London 2012 0.4
Spinoza lecture dr. Sirlin, AMC Amsterdam 2012 0.2
Young Initiative on Crohn’s and colitis, Utrecht 2013 0.2

Presentations
Digestive Disease Week, San Diego 2012 0.5
IBD Today & Tomorrow, Amsterdam 2012 0.5
European Society of Gastrointestinal Abdominal Radiology, Edinburgh 2012 0.5
Radiologendagen, Den Bosch 2012 0.5
United European Gastroenterology Week, Amsterdam 2012 0.5
Radiological Society of North America, Chicago 2012 0.5
Nederlandse Vereniging voor Gastroenterologie, Veldhoven 2013 0.5
European Society of Gastrointestinal Abdominal Radiology, Barcelona 2013 0.5
Radiologendagen, Den Bosch 2013 0.5
Young Initiative on Crohn’s and colitis, Utrecht 2013 0.5
Radiological Society of North America, Chicago 2013 0.5
European Congress of Radiology, Wenen 2014 0.5
IBD Today & Tomorrow, Amsterdam 2014 0.5
EPGS Tillots workshop, Amsterdam 2014 0.5
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(Inter)national conferences
IBD Today & Tomorrow, Amsterdam 2012 0.5
European Society of Gastrointestinal Abdominal Radiology, Edinburgh 2012 1.0
Radiologendagen, Den Bosch 2012 0.5
United European Gastroenterology Week, Amsterdam 2012 1.0
Radiological Society of North America, Chicago 2012 1.0
Nederlandse Vereniging voor Gastroenterologie, Veldhoven 2013 0.5
European Society of Gastrointestinal Abdominal Radiology, Barcelona 2013 1.0
Radiologendagen, Den Bosch 2013 0.5
Radiological Society of North America, Chicago 2013 1.0
European Congress of Radiology, Wenen 2014 1.0
IBD Today & Tomorrow, Amsterdam 2014 0.5

Teaching
MR enterography in Crohn’s disease course (NVVR) 2012-2013 10
Scientific internship of Anouk van Doorn, medical student 2012 2.0

Other
ECCO/ESGAR European guidelines for imaging in IBD 2011-2012 5.0
Board member of AMC promovendivereniging (APROVE) 2011-2013 2.0
Editor of “Promoveren doe je zo!”  2013 2.0

Awards
Top 20 abstract - European Society of Gastrointestinal Abdominal Radiology 2013
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Jeroen Tielbeek is geboren op 23 januari 1985 in Eindhoven. Na zijn VWO-diploma 
te hebben gehaald op het Lorentz Casimir Lyceum in 2003, begon hij aan zijn studie 
geneeskunde in Leiden. Tijdens zijn doctoraalfase heeft hij onderzoek gedaan 
naar de mogelijkheid om met natrium-MRI artrose in de knie af te beelden in het 
Hammersmith Hospital, Imperial College Londen. Hij volgde zijn co-schappen 
dermatologie en KNO in Paramaribo, Suriname en zijn semi-arts stage op de afdeling 
chirurgie en radiologie in het MCH Westeinde, Den Haag. 
Na het afronden van zijn studie geneeskunde in januari 2011 is hij begonnen als arts-
onderzoeker op de afdeling radiologie in het AMC onder begeleiding van prof. dr. J. 
Stoker. Daar heeft hij in samenwerking met de Europese onderzoeksgroep VIGOR++ 
onderzoek gedaan naar de ontwikkeling van MRI bij de ziekte van Crohn. Tevens was 
hij betrokken bij de ontwikkeling van de Europese richtlijnen over de beeldvorming 
en beoordeling van inflammatoire darmziekten. Tijdens zijn promotietijd was hij 
bestuurslid van de AMC Promovendivereniging (APROVE) en hoofdredacteur van het 
boek “Promoveren doe je zo!”. Sinds december 2013 is hij in opleiding tot radioloog 
in het AMC onder leiding van prof. dr. O.M. van Delden en dr. A.M. Spijkerboer. 
Jeroen woont samen met Marieke Guit in Amsterdam.


