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Stellingen behorende bij het proefschrift 

Diagnostic management of maxillofacial trauma patients:  
clinical considerations and radiological advancements

1. De uitkomst van een gestandaardiseerd lichamelijk onderzoek moet een 
prominente rol spelen bij het aanvragen van gericht beeldvormend onderzoek 
voor een patiënt met aangezichtsletsel (dit proefschrift).

2. Afwezige bevindingen bij het lichamelijk onderzoek sluiten fracturen van 
het middengezicht beter uit dan dat aanwezige bevindingen deze fracturen 
voorspellen (dit proefschrift).

3. De beslisregel op basis van afwezige bevindingen van het lichamelijk onderzoek 
reduceert stralingsdosis en zorgkosten voor patiënten die verdacht worden van 
fracturen van het middengezicht of van de onderkaak (dit proefschrift).

4. De beslisregel op basis van afwezige bevindingen van het lichamelijk onderzoek 
stratificeert patiënten die wel of geen behandeling behoeven voor fracturen van 
het middengezicht of van de onderkaak (dit proefschrift).

5. Patiëntspecifieke factoren spelen bij fiets of e-bike gerelateerde ongevallen  
een grotere rol in het verkrijgen van aangezichtsfracturen dan het type fiets  
(dit proefschrift).

6. CT geniet ook na significante dosisreductie de voorkeur boven conventionele 
röntgenfoto’s bij de beoordeling van zygomafracturen (dit proefschrift).

7. De reductie van stralingsdosis beïnvloedt de diagnostische betrouwbaarheid van 
beeldvorming middels CT of CBCT bij de beoordeling van zygomafracturen niet 
(dit proefschrift).

8. Reconstructiealgoritmes die gebaseerd zijn op iteratieve reconstructie en 
kunstmatige intelligentie behouden de ruis gerelateerde beeldkwaliteit van 
CT-scans van het aangezicht, zelfs na substantiële reductie van de stralingsdosis 
(dit proefschrift).

9. Het optimaliseren van de beeldkwaliteit middels een algoritme gebaseerd op 
kunstmatige intelligentie heeft geen invloed op de structurele beeldkwaliteit  
(dit proefschrift).

10. Het exclusiecriterium ‘patiënt is zelf onderzoeksbegeleider van de klinische 
studie’ is zelden van toepassing, maar dient wel te worden overwogen bij de 
opzet van een klinisch onderzoek (dit proefschrift).

11. It’s a luxury to pursue what makes you happy; it’s a moral obligation to pursue 
what you find meaningful (Jordan B. Peterson).

12. Rust is een wapen dat nooit weigert (Marcel van de Ven).

Romke Rozema, 30 maart 2022


