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Stellingen behorend bij het proefschrift 

CT colonography for polyp surveillance & MRI features in Crohn’s disease 

Charlotte Tutein Nolthenius 

 

1. Surveillance CT-colografie is een goed en veilig alternatief voor coloscopie bij patiënten 

met kleine (6-9 mm) poliepen gevonden in het kader van primaire screening (dit 

proefschrift). 

2. Volumeverandering van kleine poliepen kan bij surveillance CT-colografie worden 

gebruikt bij de besluitvorming of poliepen verwijderd moeten worden (dit proefschrift). 

3. De oorzaak voor de lage detectiegraad van serrated poliepen op CT-colografie is ten 

minste ten dele te zoeken in de darmvoorbereiding (dit proefschrift). 

4. Een gemakkelijk te behalen winst ten aanzien van patiënttevredenheid bij CT-colografie 

zit hem in het snel meedelen van de uitslag aan de patiënt (dit proefschrift). 

5. De hoeveelheid werk die het uitvoeren van complexe scoringssystemen voor MRI bij 

Crohn genereert, is niet recht evenredig met de opbrengst ervan (dit proefschrift). 

6. In tegenstelling tot op MR enterografie, zijn op perianale MRI met name de perimurale 

karakteristieken van belang bij de beoordeling van inflammatie bij de ziekte van Crohn 

(dit proefschrift). 

7. Bij het afronden van de opleiding zegt de inhoud van het portfolio meer iets over de 

administratieve vaardigheden van iemand dan over zijn/haar kwaliteiten als medisch 

specialist. 

8. Colleges moeten worden gegeven door experts in het doceren en niet door experts in het 

betreffende vakgebied. 

9. Zoals het woord Prescan al suggereert, is dit niet meer dan een voorafje van al het 

onnodige onderzoek dat in opvolging hiervan geconsumeerd wordt. 

10. Je opleider is tot een bepaalde mate verantwoordelijk voor je kwaliteit als radioloog, 

maar of je een écht goede radioloog zult worden hangt af van je karaktereigenschappen 

en de manier waarop je daarmee omgaat (Prof. dr C.B.A.J. Puylaert (Boppi)). 

11. If you want someting said ask a man, if you want something done ask a woman 
(Margaret Thatcher). 

 

 

 

 


