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1. MRI is betrouwbaar en veilig voor het aantonen of uitsluiten van appendicitis 

acuta bij jongeren en zwangere vrouwen (dit proefschrift).

2. Het toevoegen van beeldvormende diagnostiek in de work-up van patiënten, 

klinisch verdacht voor appendicitis, is kosten-effectief (dit proefschrift).

3. Een eenvoudig MRI protocol met alleen T1, T2 en T2-vetsuppressie 

sequenties in twee richtingen, zonder het toedienen van intraveneus of oraal 

contrast, is voldoende betrouwbaar om appendicitis, een normale appendix 

of een alternatieve diagnose aan te tonen bij patienten klinisch verdacht 

voor appendicitis (dit proefschrift).

4. Beeldvormende diagnostiek bij patiënten klinisch verdacht voor appendicitis 

wordt in Nederland nog te weinig verricht (dit proefschrift).

5. Voor de komst van beeldvorming leidde rechtszijdige diverticulitis vaak tot 

een onnodige operatie, maar wel tot een dankbare patiënt.

6. Structurele radiologische verslaglegging, bijvoorbeeld volgens richtlijnen 

van de Radiological Society of North America, dient een onderdeel van de 

opleiding tot radioloog te zijn.

7. In de loop der decennia is de radiologie vanuit de donkere kamer naar het 

stralende middelpunt van het ziekenhuis gemigreerd.



8. Het is voor de patiënt van groot belang wanneer de medicus voldoende 

kennis bezit; van even groot belang is echter, dat deze medicus de lacunes 

in die kennis durft te erkennen en daarnaar weet te handelen (proefschrift 

G.J. van Lookeren Campagne 1938).

9. Het gedachtegoed van Johannes Wier (1515-1588), en zijn strijd tegen 

vooringenomen rechtspraak met behulp van biomedische waarheidsvinding, 

zijn nog steeds actueel (proefschrift J.J. Cobben 1960). 

10. Een MRI machine is als een Ferrari: geavanceerde techniek, veel power 

en hoge snelheid; maar als er teveel drempels zijn, gebruikt men haar niet.


