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Stellingen behorend bij het proefschrift 
 

Clinical evaluation of technical developments in CT 
colonography 

 
Ayso H. de Vries, Universiteit van Amsterdam, vrijdag 16 oktober 2009. 

 
1. Het gebruik van een computer aided detection algoritme bij het 

beoordelen van CT colografie heeft voor een ervaren beoordelaar 
nauwelijks toegevoegde waarde (dit proefschrift). 

 
2. Wanneer men als onervaren CT colografie beoordelaar start met het 

beoordelen van deze onderzoeken moet de patiënt, al dan niet virtueel, 
gelaxeerd worden (dit proefschrift). 

   
3. Dat de radioloog met CT colografie meer dan alleen dikke darmafwijkingen 

kan detecteren prijst deze techniek, als screeningsmethode, potentieel uit 
de markt.  

 
4. Vanwege de hoge prevalentie van slecht te detecteren vlakke laesies is CT 

colografie ongeschikt als middel van surveillance in een populatie met een 
verhoogde kans op dikkedarmkanker (dit proefschrift). 

 
5. Een goed CT colografie onderzoek kan niet worden uitgevoerd met èn een 

symptoomloze darmvoorbereiding èn een ultra-low-dose scanschema (dit 
proefschrift). 

 
6. Darmpoliepen worden preciezer gemeten door radiologen dan door gastro-

enterologen (dit proefschrift). 
 
7. It’s much easier to make measurements than to know exactly what you 

are measuring. J.W.N. Sullivan (1886-1937) 
 
8. De artistieke waarde van een kopie, die visueel niet van het origineel te 

onderscheiden is, is nochtans niet gelijk aan die van het oorspronkelijke 
kunstwerk (vrij naar: H. de Vries, 1951). 

 
9. Er wordt meer tijd verdaan met hard werken dan met luieren.                

C. Buddingh’ (1918-1985). 
 
10. De voldoening na het bereiken van een doel is rechtstreeks gerelateerd 

aan de grootte van de gebrachte offers (dit proefschrift). 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


