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Stellingen behorende bij het proefschrift 

Noninvasive imaging of intracranial aneurysms: 

Initial diagnosis in subarachnoid hemorrhage and follow-up after endovascular treatment 

Henriette Westerlaan 

1. MultidetectorCTA isdenieuwegouden standaard in dediagnostieken therapieplanning 

van intracraniele aneurysmata bij patienten met een acute subarachnoidale bloeding. 

2. Een negatieve CTA bij een patient met een acute subarachnoidale bloeding zou 
bevestigd moeten warden met een second reading. 

3. lndien het voorkomt dat een CTA, ondanks second reading, fout-negatief is, zou 
deze opnieuw beoordeeld moeten warden om de sensitiviteit van de beoordelaar te 

verhogen. 

4. De uitvoering en beoordelingvan een CTA bij patienten meteen acute subarachnoidale 
bloeding horen bij voorkeur plaats te vinden in een neurochirurgisch verwijscentrum. 

5. De kans op een fout negatieve uitslag van CTA bij patienten met een acute 

subarachnoidale bloeding is kleiner dan die van selectieve cerebrale angiografie en 
vergelijkbaar met de kans op complicaties met selectieve cerebrale angiografie. 

6. De toegevoegde waarde van een selectieve cerebrale angiografie na een negatieve 

CTA bij patienten met een aneurysmatische subarachnoidale bloeding is nihil. 

7. 3D TOF MRA is een goede niet invasieve beeldvormende techniek om de mate van 
occlusie van gecoilde aneurysmata te beoordelen en kan gebruikt warden in de 

follow-up na coiling van intracraniele aneurysmata. 

8. De CTA kan de lumbaalpunctie bij patienten met acute "donderslag" hoofdpijn en een 
negatieve blanco CT niet vervangen. 

9. Hoe meer radiodiagnostische onderzoeken een arts tot zijn beschikking heeft, des te 
minder hij op zijn eigen klinische vaardigheden zal vertrouwen. 

10. Het leveren van radiodiagnostische kwaliteit kost geld, het niet leveren van 
radiodiagnostische kwaliteit kost kapitalen. 

11. Brevity is the soul of wit. (William Shakespeare 1564-1616) 

12. Als je gezond wilt zijn - ren, 

Als je mooi wilt zijn - ren, 
Als je slim wilt zijn - ren Grieks aforisme 
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