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Stellingen
Behoorende bij het proefschrift

Clinical advances in musculoskeletal imaging:  
spondylodiscitis and pediatric oncology

1. De kweekopbrengst van CT-geleide biopten bij spondylodiscitis patiënten ligt 
rond de 33%  – dit proefschrift

2. Ewing sarcoom en osteomyelitis hebben meerdere overeenkomende MRI 
bevindingen, maar de aanwezigheid en uitgebreidheid van bijkomende weke 
delen zwelling pleit voor eerstgenoemde – dit proefschrift

3. Verdachte bot laesies bij kinderen met een niet-diagnostisch PA resultaat na 
CT-geleide biopsie, blijken nagenoeg allemaal benigne te zijn – dit proefschrift

4. FDG-PET/CT kan het aantal onnodige beenmergbiopten voor het stagering 
van het Ewing sarcoom verminderen – dit proefschrift

5. Surveillence MRI ten behoeve van detectie van een recidief Ewing sarcoom 
heeft weinig waarde aangezien een recidief een infauste prognose heeft – dit 
proefschrift

6. In Nederland kan naar schatting meer dan 95% van de niet-
immuungecompromitteerde patiënten met verdenking op spondylodiscitis 
adequaat behandeld worden met empirisch antibioticum gebruik, zonder dat 
hier een CT-geleid biopt voor verricht hoeft te worden – dit proefschrift

7. De “scan reflex” is een pathologische reflex onder niet-radiologen en heeft een 
stijgende incidentie

8. Geneeskunde in deze tijd is niet meer voor te stellen zonder röntgenstralen, 
piëzo-elektrische kristallen en magnetische velden

9. Promoveren naast je opleiding geeft soms het gevoel dat er in een etmaal 
meer tijd moet kunnen passen dan 24 uur

10. Iets slechts met iets nog slechters vergelijken, is een slimme manier om iets 
goed te praten


