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STELLINGEN

behorende bij het proefschrift

High Resolution Magnetic Resonance
Imaging of the Anorectum

R.G.H. Beets-Tan

1
Alvorens sfincter metingen gebruikt kunnen worden in de klinische praktijk,
dienen de afbeeldingstechnieken gestandaardiseerd te worden.
D/f proefec/wft

Hoge resolutie MRI met een phased array coil is zeer nauwkeurig voor het
detecteren van perianale (istels en secundaire uitlopers en abcessen; het
is zelfs nauwkeuriger dan chirurgische exploratie.
D;Y proefechrift

Hoge resolutie MRI met een phased array coil kan bij een totale
mesorectale excisie de circumferentiele resectie marge met grote
nauwkeurigheid en reproduceerbaarheid voorspellen. Dit laat een
preoperatieve identificatie toe van patienten met een verhoogd risico op
een lokaal recidief die baat hebben bij preoperatieve radiotherapie.
D;Y proefecftrift

4
Hoge resolutie MRI met een phased array coil is zeer nauwkeurig en
superieur aan CT voor het voorspellen van tumor invasie in de naburige
organen en wordt daarom aanbevolen bij de preoperatieve work up van
patienten met lokaal uitgebreide primaire en gerecidiveerde rectum
tumoren.
D// proefechr/ft

In de fibrose die optreedt na bestraling van een rectum tumor kunnen zich
vitale tumorcellen bevinden. MRI is niet in staat deze tumorcellen te
detecteren.
O/f proefcchrift

Bij een acute buikprobleem waarbij de chirurg twijfelt of er een urgente
operatie indicatie is. is een acute spiraal CT van het abdomen wellicht het
meest kosten effectieve onderzoek.

3-D CT of MR reconstructie beelden maken indruk op clinici doch hebben
geen aanvullende diagnostische waarde.
8
If I had more time. I would have written a shorter thesis.

9
Wanneer u een ding kent en kunt doen als een die het kent, en wanneer
u een ding niet kent en kunt erkennen dat u het niet kent, dat is Kennis.
Con/t/c/ws

ro
Momenteel is er een sterke ondervertegenwoordiging van vrouwen op de
universiteit en onderzoekscentra. Van de afgestudeerden is ongeveer de
helft vrouw, maar bij de hoogleraren is dat slechts 5,4%. Overenkele jaren
zal dit anders zijn.
11
Al ware het, dat ik profetische gaven had, en alle geheimenissen en alles,
wat te weten is, wist, en al het geloof had, zodat ik bergen verzette, maar
ik had de liefde niet, ik ware niets.
/ Korinffera f 3.2

