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Stellingen
1.  Darmwanddikte is de best voorspellende en meest reproduceerbare MRI 
 meting voor het beoordelen van de ziekte activiteit in patiënten met 
 de ziekte van Crohn.
 (Dit proefschrift)

2.  Het combineren van verschillende MRI metingen is noodzakelijk om de 
 ziekte van Crohn reproduceerbaar en adequaat te kunnen beoordelen.
 (Dit proefschrift)

3.  MRI kan respons op medicatie meten bij patiënten met de 
 ziekte van Crohn.
 (Dit proefschrift)

4.  Diffusie-gewogen en dynamische-contrast MRI kunnen ziekteactiviteit bij 
 de ziekte van Crohn kwantitatief beoordelen. 
 (Dit proefschrift)

5.  Diffusie-gewogen en dynamische-contrast MRI zijn een, niet noodzakelijke, 
 aanvulling op de bestaande conventionele MRI sequenties.
 (Dit proefschrift)

6.  Onervaren radiologen hebben eerst training nodig voor dat ze de 
 ziekteactiviteit op een MRI van een patiënt met de ziekte van Crohn 
 adequaat kunnen graderen.
 (Dit proefschrift)

7.  Differentiëren tussen ontsteking en fibrose van de darmwand kan met een 
 T2-gewogen sequentie met vet onderdrukking.
 (Dit proefschrift)

8.  Niet eerder in de geschiedenis van de geneeskunde is een zo grote graad 
 van diagnostische zekerheid te bereiken geweest als bij het beeldvormend 
 onderzoek door magnetische resonantie.
 (Medisch Contact 1996;51:19-21)

9.  MR enterografie is patiënt vriendelijker dan ileocolonoscopie en daarmee 
 de meest geschikte techniek om de ziekte van Crohn te vervolgen.

10.  Computer gestuurde detectie kan de radioloog helpen in de diagnostiek, 
 maar niet geheel vervangen.

11.  Je gaat het pas zien als je het door hebt. (Johan Cruijff)

12. Declare the past, diagnose the present, foretell the future. (Hippocrates)
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