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Stellingen behorend bij het proefschrift

MRI FOR CROHN’S DISEASE: 
FROM QUANTIFICATION TO AUTOMATION

1. MRI is de beeldvorming van eerste keuze voor het stadiëren van de ziekte 

van Crohn. – dit proefschrift

2. Voor de stadiëring van de ziekte van Crohn, hebben MRI scores die gebaseerd 

zijn op complexe metingen, geen voordeel boven eenvoudige MRI scores.                                  

– dit proefschrift

3. Een semi-automatische MRI score voor de ziekte van Crohn zorgt voor 

een verbeterde overeenstemming tussen radiologen in vergelijking met 

handmatige MRI scores. – dit proefschrift

4. Diffusie gewogen MRI is een geschikte keuze voor patiënten met de 

ziekte van Crohn en relatieve contra-indicaties voor gadolinium-houdend 

contrastmiddel. – dit proefschrift

5. Het kwantificeren van darmmotiliteit met behulp van MRI levert een nieuwe 

marker voor ziekteactiviteit bij de ziekte van Crohn – dit proefschrift.

6. MRI training voor het stadiëren van de ziekte van Crohn heeft een positief en 

langdurig effect op de vaardigheid van de radioloog. – dit proefschrift

7. Onderzoek naar de ziekte van Crohn lijdt aan het gebrek van een ‘gouden’ 

standaard. 

8. De komst van kunstmatige intelligentie vereist een radioloog die zich toelegt 

op klinische interpretatie, eerder dan op de beschrijving van beelden.

9. Blockchain is een antwoord op de medische vraagstukken omtrent privacy 

en de opslag van patiëntgegevens.

10. We really are at the beginning of it all. – Bill Bryson

Carl Alejandro Julien Puylaert
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