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Stellingen

Advances in MRI for colorectal cancer and bowel motility

In tegenstelling tot CT colografie bestaat er voor MR colografie nog geen consensus over de techniek van 
het onderzoek. (Dit proefschrift)

3 Tesla MR colografie met behulp van koofstofdioxide insufflatie en een beperkte darmvoorbereiding met 
jodiumhoudend contrastmiddel resulteert in goede diagnostische accuratesse van een ervaren beoordelaar. 
(Dit proefschrift)

De darmvoorbereiding voor MR colografie wordt beter getolereerd dan de darmvoorbereiding voor 
coloscopie. Wanneer de darmvoorbereiding buiten beschouwing gelaten wordt, is er geen significant 
verschil tussen beide onderzoeken in de ervaren patiëntbelasting. (Dit proefschrift)

Voor de response monitoring bij rectum tumoren heeft DWI een toegevoegde waarde. (Dit proefschrift)

MRI is niet onderscheidend bij de beoordeling van lymfeklieren na chemoradiotherapie voor 
rectumcarcinoom. (Dit proefschrift)

Met continously tagged MR imaging kan op een robuuste en non-invasieve manier motiliteit gedetecteerd 
worden. (Dit proefschrift)

Meer dan de helft van de dikke darm- en endeldarm kankergevallen wordt veroorzaakt door leefstijl 
factoren, prioritering van het aanpakken van leefstijlfactoren is daarvan een logisch gevolg. 

Er is nog een gebrek aan gedegen onderzoek naar de effectiviteit en de kosten van preventief zelf 
onderzoek d.m.v. vragenlijsten, healthchecks en zelftests op lichaamstoffen. 

Wat betreft preventie door aanpassing van de levensstijl is in de literatuur weinig bewijs gevonden dat de 
gedragsaanpassingen in de praktijk op de langere termijn voldoende duurzaam zijn.

Al is de screening nog zo effectief, de dood zoekt wel een alternatief. 


