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Stellingen behorend bij het proefschrift 
 

CT Colonography as Surveillance Technique for Patients at 
Increased Risk for Colorectal Cancer 

 
S. Jensch, Universiteit van Amsterdam, 16 oktober 2009  

 
 
1. Een milde darmvoorbereiding leidt tot een goede beeldkwaliteit en 

een goede diagnostische waarde van CT colografie beelden (dit 
proefschrift) 
 

2. Een groot voordeel van CT colografie is de mogelijkheid een milde 
darmvoorbereiding toe te passen omdat deze een beduidend lagere 
patiëntbelasting heeft dan een laxerende darmvoorbereiding (dit 
proefschrift) 

 
3. De meest belastende bijwerking van de darmvoorbereiding met 

jodiumhoudend contrast is diarree (dit proefschrift) 
 

4. De waarde van CT colografie in een surveillance programma is 
beperkt vanwege de relatief hoge prevalentie van vlakke laesies in 
deze patiënten populatie (dit proefschrift) 

 
5. Laboranten hebben bij de beoordeling van CT colografie een 

vergelijkbare accuratesse voor de detectie van darmpoliepen als 
radiologen (dit proefschrift) 

 
6. Double reading zoals gebruikelijk bij borstkanker screening is voor 

CT colografie waarschijnlijk niet zinvol (dit proefschrift) 
 
7. Bij het evalueren van patiëntacceptatie is het van belang dat 

patiënten goed op de hoogte zijn van de accuraatheid van de te 
onderzoeken testen 

 
8. Radiologen zijn bewuster geworden van het feit dat CT colografie 

met lage röntgen dosis kan worden uitgevoerd (dit proefschrift) 
 
9. Het feit dat CT colografie  als minder belastend wordt ervaren door 

de patiënt maakt deze techniek wellicht geschikter voor 
bevolkingsonderzoek naar dikkedarmkanker dan coloscopie 

 
10. De Tour de France win je in bed (Joop Zoetemelk) 


