
UvA-DARE is a service provided by the library of the University of Amsterdam (https://dare.uva.nl)

UvA-DARE (Digital Academic Repository)

Nuclear gastroenterology: novel techniques in clinical and experimental
gastrointestinal mobility, IBD and hepatology

Bennink, R.J.

Publication date
2004

Link to publication

Citation for published version (APA):
Bennink, R. J. (2004). Nuclear gastroenterology: novel techniques in clinical and experimental
gastrointestinal mobility, IBD and hepatology. [Thesis, fully internal, Universiteit van
Amsterdam].

General rights
It is not permitted to download or to forward/distribute the text or part of it without the consent of the author(s)
and/or copyright holder(s), other than for strictly personal, individual use, unless the work is under an open
content license (like Creative Commons).

Disclaimer/Complaints regulations
If you believe that digital publication of certain material infringes any of your rights or (privacy) interests, please
let the Library know, stating your reasons. In case of a legitimate complaint, the Library will make the material
inaccessible and/or remove it from the website. Please Ask the Library: https://uba.uva.nl/en/contact, or a letter
to: Library of the University of Amsterdam, Secretariat, Singel 425, 1012 WP Amsterdam, The Netherlands. You
will be contacted as soon as possible.

Download date:24 May 2023

https://dare.uva.nl/personal/pure/en/publications/nuclear-gastroenterology-novel-techniques-in-clinical-and-experimental-gastrointestinal-mobility-ibd-and-hepatology(7a7a0412-a443-42a5-94d7-bc7a3de0eb8b).html


Samenvattingg en conclusies 



Hoofdstukk 16 

Gastrointestinalee (GI) pathologie uit zich meestal in een abnormale maagdarm functie. 

Dvsfagie,, dyspepsie, een veranderend ontkst ingspatroon, buikpijn, GI bloedverlies en 

icteruss zijn allemaal uitingen van een verstoorde functie. In tegenstelling tot anatomische 

afwijkingen,, die het best met endoscopic, conventionele radiologie, echo of CT 

onderzochtt kunnen worden, kunnen sommige functionele maagdarm problemen beter 

onderzochtt worden met scintigrafische technieken. Er wordt grote vooruitgang gemaakt 

inn het onderzoek op het gebied van GI motiliteit, IBD en hepatologie waardoor de vraag 

naarr niet-invasieve validatie van hypothesen en technieken toeneemt. Daarom was het 

doell  van dit proefschrift het uitbreiden van bestaande nucleair geneeskundige technieken 

opp het gebied van de gastroenterologie en het onderzoeken van nieuwe toepassingen en 

techniekenn voor klinisch en experimenteel gebruik bij mens en dier. 

Gastrointestinalee motiliteit 

Maagontledigingsscintigrafiee is in de klinische praktijk en voor wetenschappelijke 

onderzoeksdoeleindenn een veel gebruikte techniek. Omdat er aangenomen werd dat 

mannenn en vrouwen een identieke maagondedigingssnelheid hebben zijn de 

normaalwaardenn voor dit onderzoek historisch gebaseerd op een mannelijke of op een 

gemengdee populatie. Sinds een tiental jaren zijn er echter toenemend aanwijzingen dat 

vrouwenn een tragere maagontledigingssnelheid hebben voor vast voedsel, en mogelijk 

ookk voor vloeibaar voedsel. Het doel van de studie beschreven in hoofdstuk 2 was 

(1)(1) het bevestigen van een verschil in maagondedigingssnelheid voor vast en vloeibaar 

voedsell  bij gezonde mannen en vrouwen en (2) het bestuderen van de oorsprong van dit 

verschill  bij gezonde proefpersonen door het onderzoeken van de regionale 

maagondedigingg en de antrale maagmotiliteit. In dit onderzoek hebben we aangetoond 

datt de maagondediging van vast voedsel significant trager verloopt bij vrouwen in 

vergelijkingg met mannen. In tegenstelling tot pathologie zoals idiopatische of diabetische 

gastroparese,, waarbij de antrale motorfunctie is aangetast, lijk t de antrale motorfunctie 

geenn belangrijke rol te spelen in het geslachtsgebonden verschil in maagondediging. Naar 

onzee mening speelt de maagfundus wel een belangrijke rol in dit verschil. 
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Scintigrafiee is de gouden standaard voor het onderzoeken van de maagontlediging. 

Doorr dit onderzoek uit te breiden met bepalingen van de regionale maagontlediging en 

dee antrale contractiesnelheid en amplitudo wordt maagondedigingsscintigrafie 

informatieverr zonder drastische toename van de stralenbelasting. Wegens de 

geslachtsgebondenn verschillen in maagontlediging en de afhankelijkheid van de test van 

dee gebruikte proefmaaltijd, zou iedere afdeling nucleaire geneeskunde voor routine 

gebruikk een eigen referentiedatabase moeten opbouwen met afzonderlijke 

normaalwaardenn voor mannen en premenopausale vrouwen. Wat toekomstig 

wetenschappelijkk onderzoek betreft, lijk t het ons van groot belang dat het onderzoek bij 

mannenn en vrouwen afzonderlijk uitgevoerd wordt. Dit zou een deel van de bestaande 

controversee in de literatuur kunnen verklaren die mogelijk veroorzaakt wordt door het 

gebruikk van onderzoekspopulaties met verschillende verhoudingen van mannen en 

vrouwen. . 

Alss men de dunnedarmtransit onderzoekt als onderdeel van een maagdarmtransit 

protocoll  kan de bepaling van de 10% dunnedarmtransittijd (10%SBTT) voor een vaste 

proefmaaltijdd verschillend zijn voor mannen en vrouwen omdat de maagondediging bij 

premenopausalee vrouwen trager verloopt dan bij mannen. Het doel van de studie 

beschrevenn in hoofdstuk 3 was daarom het definiëren van normaalwaarden voor de 

dunnedarmtransitt bij mannen en vrouwen en te onderzoeken of er een 

geslachtsgebondenn verschil bestaat of een verschil in dunnedarmtransittijd tussen vast en 

vloeibaarr voedsel. Uit ons onderzoek blijkt dat in tegenstelling tot de maagondediging, de 

dunnedarmtransittijdd van vast en vloeibaar voedsel niet significant verschillend is. Er 

werdd eveneens geen geslachtsgebonden verschil in dunnedarmtransittijd opgemerkt. 

Gezienn de orocecale transittijd (OCTT) minder afhankelijk is van de maagondediging 

lijk tt het bepalen hiervan de meest eenvoudige en accurate manier te zijn om de 

dunnedarmtransittijdd scintigrafisch te meten. Of het bijkomend bepalen van de 10% 

dunnedarmtransittijdd nuttig is ter differentiatie van maag- en dunnedarm 

motiliteitsstoornissenn bij idiopatische gastroparese zal nog nader onderzocht moeten 

worden.. Ten slotte is uit ons onderzoek gebleken dat een H1In-DTPA gelabelde vloeibare 

proefmaaltijdd gebruikt kan worden voor het bepalen van de colontransit in een 

maagdarmtransitt protocol omdat de ileocecale overgang als een bolus plaatsvindt. 
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Scintigrafiee wordt beschouwd als de referentietechniek voor het bepalen van de 

O C T T.. Enkele nadelen beperken echter het gebruik ervan in de klinische praktijk. Voor 

hett onderzoek zijn kostbare apparatuur, tijd en personeel noodzakelijk. Tevens gaat het 

gebruikk van radioactieve isotopen gepaard met stralenbelasting (< 3 mSv). Herhaling van 

dezee techniek op korte termijn bij kinderen is daarom niet aan te bevelen. Daarnaast 

wordtt het gebruik van straling bij zwangere vrouwen zoveel mogelijk vermeden. Het doel 

vann het onderzoek beschreven in hoofdstuk 4 was om de lactulose-[nC]ureide (LU) 

ademm test (LUBT) te valideren en te vergelijking met de gouden standaard, zijnde de 

dunnedarmtransitt scintigrafie. De goede correlatie van de O C TT gemeten met LUBT en 

scintigrafiee bij gezonde vrijwilliger s toont aan dat de ademtest een goed alternatief kan 

zijnn voor het bepalen van de OCTT. 

inn het wetenschappelijk onderzoek is het gebruik van muizen als proefdieren sterk 

toegenomen,, met name in het gastroenterologisch-oncologisch en -immunologisch 

onderzoek.. Het gebruik van muizen in het maagdarm-motil iteitsonderzoek daarentegen 

blijf tt achter en zou baat kunnen hebben bij de ontwikkeling en implementatie van nieuwe 

onderzoeksmodellen.. De doelstellingen van het onderzoek beschreven in hoofdstuk 5 

waren:: (1) het aanpassen van een routine gammacamera zodat deze geschikt wordt voor 

hett onderzoeken van de maagondediging bij muizen zonder sedatie of invasieve 

parabiotischee constructie, (2) het valideren van de maagontledigingsscintigrafie bij 

muizenn door vergelijking met de veel toegepaste techniek van fenolrood klaring, en 

(3)) het bepalen van de normaalwaarden voor de maagontlediging van vast en vloeibaar 

voedsell  en het evalueren van de effecten van veelvuldig manipuleren of het effect van 

voorgaandee analgesie of anesthesie op de maagondediging. In dit onderzoek hebben we 

aangetoondd dat de maagontlediging van een vaste of vloeibare proefmaaltijd op een niet-

invasievee manier betrouwbaar gemeten kan worden bij muizen m.b.v. pinholescintigrafie. 

Err is een goede correlatie met de referentietechniek. Scintigrafie levert meer informatie 

opp omdat naast kwantitatieve gegevens ook visuele beoordeling mogelijk is. Daarnaast is 

hett niet nodig een dier te offeren voor scintigrafie waardoor herhaalde metingen in 

11 experiment mogelijk zijn. Hierdoor wordt een significante reductie van het aantal 

proefdierenn gerealiseerd. Ten slotte zijn longitudinale studies met een zelfde dier 
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mogelijk,, waardoor de techniek efficiënt gebruikt kan worden voor het beoordelen van 

farmacologischee effecten of effecten van interventies op de maagontlediging. 

Eenn toepassing van het model beschreven in hoofdstuk 5 wordt geïllustreerd in 

hoofdstukk 6. Het doel van deze studie was het aantonen in een muizenmodel dat 

postoperatievee ileus veroorzaakt wordt door een lokale leukocyten infiltratie in de 

musculariss van de gemanipuleerde darm waarbij een inhiberende zenuwreflex wordt 

geactiveerdd met een laattijdig effect op het gehele maagdarmkanaal. De maagdarm 

motiliteitt werd beoordeeld met pinhole maagontledigingsscintigrafie bij muizen. 

Hett bepalen van de maagaccommodatie op voedselinname is technisch moeilijk en de 

beschikbaree technieken hebben methodologische nadelen. De maagbarostat, een 

techniekk waarbij een ballon via de neus in de maag wordt gebracht is de huidige 

referentietechniekk voor het meten van de maagaccommodatie. Behalve het feit dat het 

inbrengenn van de ballon een vervelende, invasieve en tijdrovende procedure is, 

veroorzaaktt de aanwezigheid van de ballon als gevolg van de overdruk een overdreven 

uitzettenn van de maagfundus en wordt ook het antrum verwijd als gevolg van de 

verplaatsingg van het voedsel. Het doel van het onderzoek beschreven in hoofdstuk 7 

wass het aanpassen van een recent gepubliceerde scintigrafische techniek, waarbij de 

stralenbelastingg werd beperkt en de beeldvormingtijd werd verlengd zonder verlies aan 

beeldkwaliteitt zodat serie scintigrafie en herhaling van het onderzoek bij een 

proefpersoonn mogelijk wordt zonder toename van de stralenbelasting. In dit onderzoek 

hebbenn we aangetoond dat de bepaling van het maagvolume scintigrafisch mogelijk is 

mett een gereduceerde hoeveelheid pertechnetaat zonder verlies aan beeldkwaliteit. Deze 

niet-invasievee techniek maakt seriële en herhaalde meting van het maagvolume mogelijk, 

hetgeenn behulpzaam kan zijn bij het onderzoek naar en de opvolging van dyspeptische 

patiëntenn met en zonder farmacologische behandeÜng. 

Hett volume van de maag gemeten met gastric volume scintigraphy (GVS) wordt 

bepaaldd door de maaginhoud met onder meer voedsel, maagsecretie en ingeslikte lucht. 

Hiervann uitgaande is de hypothese beschreven in hoofdstuk 8 dat in afwezigheid van een 

distenderendee barostatballon, GVS alleen het volume-effect van de maaltijd kan meten 

zonderr informatie te geven over de maagwandrelaxatie. Om deze hypothese te testen 
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werdd de maagrelaxatie, veroorzaakt door een proefmaaltijd of glucagon, met GVS 

gemetenn en vergeleken met barostatgegevens bij dezelfde proefpersonen op verschillende 

dagen.. Hieruit concluderen we dat GVS in staat is het maagvolume op een niet-invasieve 

wijzee te meten. De gegevens wijzen er echter op dat GVS slechts in staat is het volume 

vann de maaginhoud te meten doch zonder aanwezigheid van een distenderende kracht 

(ballon)) niet in staat is informatie te geven over de maagwandrelaxatie. Deze bevindingen 

trekkenn de rol van GVS voor het bepalen van de maagwandrelaxatie of van gestoorde 

maagaccommodatiee in twijfel en vragen om bijkomende validatie waarbij gebruik 

gemaaktt dient te worden van een grotere proefmaaltijd of drinktest protocollen. 

Inflammatoiree darmziekten 

Colitiss ulcerosa (CU) is een chronische inflammatoire darmziekte die gepaard gaat met 

acutee opflakkeringen. CU wordt meestal gediagnosticeerd met behulp van 

rectosigmoidoscopie,, coloscopie of contrastradiografie. Coloscopie en contrast-

radiografïee hebben belangrijke nadelen en kunnen de oorzaak zijn van ernstige 

complicaties.. Het is echter belangrijk om de ernst en de uitgebreidheid van de ziekte te 

kennenn voor een optimale behandeling en voor een risico-inschatting van de mogelijke 

complicaties.. Het doel van de studie beschreven in hoofdstuk 9 was te onderzoeken of 
WmTc-HMPAOO gelabelde witte bloedcel (WBC) scintigrafïe een alternatief kan zijn voor 

endoscopicc met biopsie ter evaluatie van de ernst en de uitgebreidheid van de ziekte bij 

ernstigg zieke patiënten. In dit onderzoek hebben we aangetoond dat de ernst van de 

ziektee betrouwbaar bepaald kan worden m.b.v. WBC scintigrafïe. Daar de aanwezigheid 

enn de ernst van de ziekte goed correleren met de histologische bevindingen kan de ernst 

enn de uitgebreidheid van de ziekte met WBC scintigrafïe onderzocht worden zonder 

gebruikk te maken van coloscopie. Dit zou het aantal en de ernst van complicaties kunnen 

verminderenn in een reeds ernstig zieke patiëntengroep. 

Dee behandeling van CU is gebaseerd op o.a. corticosteroïden, welke oraal, parenteraal 

off  rectaal worden toegediend. Meestal reageren patiënten snel op de ingestelde 

behandeling.. Bij 20-30% van de patiënten slaat de behandeling echter niet aan en zal de 
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patiëntt uiteindelijk geopereerd moeten worden. Het voorspellen van het effect van de 

behandelingg en het vroegtijdig identificeren van patiënten die slecht reageren op de 

behandelingg blijf t moeilijk. Het doel van het onderzoek beschreven in hoofdstuk 10 was 

tee onderzoeken of het falen van een behandeling bij patiënten met een acute opflakkering 

vann CU vroegtijdig aangetoond kan worden m.b.v. WBC scintigrafie. In dit onderzoek 

werdd aangetoond dat het herhalen van een WBC scintigrafie binnen een week na de start 

vann een behandeling uitsluitsel kan geven over therapieresistentie. Hierdoor kan de 

behandelingg tijdig aangepast worden waarbij het risico van bijkomende complicaties 

vermindert. . 

Inn hoofdstuk 11 wordt er aangetoond dat het concept van pinhole SPECT met een 

roterendd object en een gefixeerde gammacamera technisch haalbaar is en SPECT 

mogelijkk maakt bij kleine proefdieren. Pinhole SPECT kan inge2et worden voor het 

bestuderenn van de in vivo opname en biodistributie van radioliganden in kleine 

proefdieren.. Hierdoor worden herhaalde in vitro studies overbodig wat een reductie van 

hett aantal proefdieren tot gevolg kan hebben. 

Hoewell  de oorzaak van IBD nog niet bekend is, is er toenemend bewijs dat mucosale 

CD4++ T cellen, geactiveerd door darmbacteriën, in genetisch voorbeschikte personen een 

ontstekingg initiëren en onderhouden. Een centraal element in de pathogenese van IBD is 

mogelijkk een verstoord homingpatroon van deze cellen naar de darmmucosa. Om deze 

homingpatronenn te onderzoeken is een herhaalbare, niet-invasieve techniek noodzakelijk 

waarbijj  de lymfocytenrecirculatie en -kinetiek bestudeerd kan worden in longitudinale 

studiess met of zonder behandeling. Het doel van het onderzoek beschreven in 

hoofdstukk 12 was het ontwikkelen en valideren van een muizenmodel voor IBD, waarbij 

hett hominggedrag van lymfocyten op een niet-invasieve manier in vivo m.b.v. pinhole 

SPECTT gevolgd kan worden. In dit onderzoek hebben we aangetoond dat het 

hominggedragg van lymfocyten in het TNBS-colitis muizen model m.b.v. pinhole SPECT 

inn vivo herhaaldelijk in beeld kan worden gebracht. Deze techniek kan een beeld geven 

vann het ziekteproces in de tijd en maakt evaluatie van nieuwe anti-inflammatoire 

strategieënn bij IBD in een experimentele fase mogelijk. In het onderzoek beschreven in 
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hoofdstukk 13 hebben we gebruik gemaakt van de pinhole SPECT techniek bij het 

beoordelenn van het homingpatroon van met In-oxine gelabelde gezuiverde T helper 

lymfocytenn bij TNBS-geïnduceerde experimentele colitis in muizen. Daarnaast hebben 

wee deze techniek gebruikt om het blokkeren van de lvmfocyteninflux met een anti-oc4 

integrinn antistof te bestuderen. De resultaten van dit onderzoek tonen aan dat pinhole 

SPECTT met In gelabelde gezuiverde lymfocyten een betrouwbare techniek is om de 

lymfocytmigratiee naar het colon in experimentele colitis te bestuderen en dat de 

radioactievee uptake-ratio in het colon gebruikt kan worden als een parameter van 

ziekteactiviteitt in vivo. Het blokkeren van de lymfocyt-homing door een anti-a4 antistof 

kann dus in vivo bestudeerd worden d.m.v. SPECT. Pinhole SPECT kan daarom helpen 

bijj  het preklinisch onderzoek naar de ontwikkeling van geneesmiddelen die interfereren 

mett het migratiepatroon van lvmfocyten naar de ontstoken darm. 

Leverziekten n 

Omm de haalbaarheid van majeure leverchirurgie te evalueren wordt preoperatief de 

leverfunctiee bepaald. De indocyanine groen clearance (ICG) test is de meest gebruikte 

testt voor het bepalen van de preoperatieve leverfunctie. Deze test vereist een 

intraveneusee toediening en herhaalde bloednames uit een contralaterale vene. Daarnaast 

levertt de test slechts informatie op over de globale leverfunctie. WmTc-gelabelde 

iminodiacetaatt (IDA ) analogen worden in het bloed gebonden aan albumine en op 

dezelfdee manier in de hepatocyt opgenomen als ICG. Het is daarom mogelijk 

hepatobiliaryy scintigraphy (HBS) te gebruiken als leverfunctiebepaling. Met HBS is het 

mogelijkk om na de iv toediening van het radiofarmacon visuele en kwantitatieve 

informatiee over de globale of regionale leverfunctie te verkrijgen naast beelden van de 

excretoiree (biliaire) functie. Het doel van het onderzoek beschreven in hoofdstuk 14 was 

tee beoordelen of de correlatie tussen de ICG test en de uptake van mTc-mebrofenin in 

dee lever voldoende is om de leverfunctie te kunnen bepalen m.b.v. HBS. In dit 

onderzoekk hebben we aangetoond dat de , )mTc-mebrofenin uptakesnelheid, bepaald met 

scintigrafïe,, een goede methode is voor het bepalen van de leverfunctie. De bijkomende 
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morfologischee informatie van HBS levert belangrijke gegevens op over de lokalisatie van 

leversegmentenn met een verminderde leverfunctie en /of de aanwezigheid van 

leversegmentenn met een belemmerde galafvoer. 

Dee maximale hoeveelheid die men van een lever kan wegnemen zonder de patiënt in 

gevaarr te brengen is onbekend, maar het wordt algemeen aangenomen dat het 

perioperatievee risico toeneemt als het resterende levervolume afneemt. Daarom is het 

bepalenn van de leverfunctie en het resterende levervolume belangrijk. Preoperatieve en 

resterendee levervolumina kunnen nauwkeurig gemeten worden m.b.v. CT. Hierbij wordt 

ervann uitgegaan dat de leverfunctie homogeen in de lever verdeeld is. In tegenstelling tot 

patiëntenn die een partiële leverresectie dienen te ondergaan voor levermetastasering of 

goedaardigee leveraandoeningen, hebben patiënten met een hepatocellulair carcinoom of 

galwegobstruerendee aandoeningen zoals het cholangiocarcinoom onderliggend chronisch 

leverlijdenn of cholestase met primaire of secundaire verminderde totale of segmentale 

leverfunctie.. Er is een goede correlatie tussen de preoperatieve 99mTc-mebrofenin lever 

uptakee snelheid en de ICG test in patiënten die een partiële leverresectie dienen te 

ondergaan.. Daarom is het doel van het onderzoek beschreven in hoofdstuk 15 om de 

globalee en regionale leverfunctie voor en na leverchirurgie te bepalen en de 

scintigrafischee resultaten te vergelijken met volumetrische gegevens en ICG waarden. 

Tevenss werd er gekeken of de leverfunctie bepaald 24 h na de operatie m.b.v. HBS 

correleertt met de preoperatief voorspelde waarde van de resterende functie. Ten slotte 

werdd de leverfunctieregeneratie scintigrafisch bepaald en vergeleken met de volume-

regeneratie.. In dit onderzoek hebben we aangetoond dat HBS een unieke combinatie 

oplevertt van functionele uptake- en uitscheidingsgegevens met de mogelijkheid tot het 

preoperatieff  bepalen van de functionele leverreserve en de postoperatieve resterende 

leverfunctie.. Bepaling van de resterende leverfunctie in plaats van het resterende 

levervolumee zou sommige discrepanties in de literatuur tussen het resterende 

levervolumee en de klinische outcome kunnen ophelderen bij patiënten met een 

inhomogenee leverfunctie. 
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Nucleairee Gastroenterologie 

Scintigrafiee heeft meer mogelijkheden dan de routine procedures die momenteel 

aangebodenn worden in de meeste afdelingen nucleaire geneeskunde. Het huidige aantal 

scintigrafischee technieken voor gastroenterologische diagnostiek is groot en omvat o.a. 

detectiee en kwantificatie van gastroesofageale en enterogastrische reflux, esofageale 

transit,, maagontlediging, dunnedarm- en colontransit, biliaire pathologie, lokalisatie van 

ectopischee maagmucosa in een Meckel's divertikel, lokalisatie van Gl bloedverlies en 

identificatiee van ontstekingshaarden in the Gl tractus. 

Di tt proefschrift is een illustratie van de mogelijkheden van de nucleaire geneeskunde 

omm zich aan te passen aan de veranderende klinische en experimentele behoefte voor 

onderzoekk naar fysiologische en pathofysiologische processen. De mogelijkheid van de 

nucleairee geneeskunde om beeldvorming en kwantificatie van deze processen te 

verwezenlijkenn zonder introductie van onfysiologische meetomstandigheden is een 

belangrijkk voordeel. Verder biedt de nucleaire geneeskunde de mogelijkheid herhaalde 

metingenn uit te voeren bij proefdieren, waardoor het aantal te gebruiken dieren in een 

experimentt drastisch afneemt indien die dieren voor een andere techniek geofferd 

zoudenn moeten worden om te kunnen worden gemeten. Ondanks de vele voordelen van 

dee beschreven nucleair geneeskundige technieken blijf t de stralenbelasting een belangrijk 

puntt dat bij de afweging van de keuze tot het gebruik van een onderzoekstechniek 

gewTogenn moet worden. 

Nucleairee gastroenterologie blijf t een belangrijk onderdeel van de nucleaire 

geneeskunde.. In een dynamische omgeving, met meerdere uitdagingen zoals PET, 

receptorr imaging, apoptose en radioimmunotherapie blijken moderne nucleair 

geneeskundigee technieken waardevol voor klinische en experimentele gastroenterologie. 

Nucleairr geneeskundigen moeten kennis hebben en onderhouden van de beginselen van 

dee nucleaire gastroenterologie. Het is daarom belangrijk dat de kennis daarvan opgedaan 

enn onderhouden kan worden. Gedegen kennis van alle aspecten van de nucleaire 

geneeskunde,, inclusief de nucleaire gastroenterologie, is de sleutel tot verbetering in de 

patiëntenzorgg en vooruitgang in het medisch onderzoek. 
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