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Stellingen behorend bij het proefschrift 

 

INNOVATING IMAGING IN JUVENILE IDIOPATHIC ARTHRITIS:  

AN ONGOING QUEST 

 

Charlotte Madelon Nusman 

 

 

1. De discrepantie tussen lichamelijk onderzoek en MRI in jeugdreuma ziekte-activiteit is een 

mogelijkheid en geen probleem (dit proefschrift).  

 

2. Knieën van kinderen zonder jeugdreuma laten in de helft van de gevallen op MRI minimaal verdikt 

en aankleurend gewrichtsvlies zien (dit proefschrift). 

 

3. Met een “gewogen” MRI score op basis van jeugdreuma-specifieke locaties kan een beter 

onderscheid gemaakt worden tussen kinderen met en zonder jeugdreuma (dit proefschrift). 

 

4. Dynamisch contrast-versterkte MRI van de knie voorspelt een opvlamming in klinisch inactieve 

jeugdreuma patiënten (dit proefschrift). 

 

5. BoneXpert verdient implementatie in de dagelijkse jeugdreuma praktijk om een mogelijk 

afwijkende botleeftijd en/of verminderde botgezondheid op te sporen (dit proefschrift). 

 

6. Nationale en internationale samenwerking is essentieel om betere zorg te leveren aan jeugdreuma 

patiënten (dit proefschrift).  

 

7. Bij wetenschappelijk onderzoek dienen jonge, gedreven onderzoekers te worden betrokken daar dit 

synergistisch en bijzonder motiverend werkt voor alle partijen.  

 

8. Logic will get you from A to B. Imagination will take you everywhere (Albert Einstein).  

 

9. It is the power of the mind to be unconquerable (Seneca). 

 
10. Een promotieonderzoek zonder discussie gaat nergens over. 

 


