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STELLINGEN
behorende bij het proefschrift

Advanced contrasts for vascular MRI
Martijn Wolters, 27 september 2017
1. Het detecteren van magnetische susceptibiliteitsgradiënten veroorzaakt
door cNGR-gelabelde ijzeroxidedeeltjes is een doeltreffende methode
om angiogenese met MRI af te beelden met een positief contrast. (dit
proefschrift)
2. Voor MRI studies heeft het gebruik van aluminiumchloride de voorkeur
boven ijzerchloride voor de inductie van een trombus in een
proefdiermodel. (dit proefschrift)
3. Recent gevormde bloedstolsels kunnen in principe met A14-gelabelde,
fluor-geladen nanodeeltjes worden afgebeeld. (dit proefschrift)
4. Super-resolutierenconstructie technieken kunnen de acquisitietijd aanzienlijk reduceren met behoud van spatiële resolutie en signaal-ruis
verhouding. (dit proefschrift)
5. Het uitblijven van klinische toepassingen voor fluor-MRI is voor een deel te
wijten aan het niet beschikbaar zijn van fluorhoudende contrastmiddelen.
(dit proefschrift, valorisatie)
6. Het vergelijken van MRI-contrastmiddelen, die werken volgens verschillende signaalmechanismes, heeft beperkingen zolang de exacte klinische
toepassing nog niet bekend is.
7. Ontwikkelingen in de kunstmatige intelligentie gaan een grote invloed
hebben op de diagnostiek van medische beelden.
8. De voornaamste kwaal van de mens is zijn tomeloze nieuwsgierigheid
naar dingen die hij niet kan doorgronden. (Blaise Pascal)
9. De verkoop van zwaluwstaartfrezen en wifi-repeaters aan consumenten
moet aan banden worden gelegd.

